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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات  -املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع
– دائــرة التحصيل  -املكلفني الــواردة أسماءهم في الجدول املرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
زحلة – السراي الحكومي ـ الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا
ً
من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
إسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

ناديا عبد الله التنوري

646427

2018/05/02 RT000133238LB

2018/05/14

شركة مخازن البقاع لالدوات
الصحية والتجارة العامة
ش.م.م.

13262

2018/05/16 RT000134340LB

2018/05/24

شركة الربيع لالنتاج والتوزيع
الفني ش.م.م.

13344

2018/05/12 RT000134344LB

2018/05/23

محمد نجيب حسني اللقيس

14501

2018/05/14 RT000134350LB

2018/05/24

امال نقوال فرج

45167

2018/05/16 RT000134352LB

2018/05/23

جهاد يوسف اعزان

45419

2018/05/18 RT000134354LB

2018/05/24

توفيق قزحيا التنوري

45830

2018/05/16 RT000134356LB

2018/05/23

رزق قزحيا التنوري

45851

2018/05/16 RT000134358LB

2018/05/23

خليل ابراهيم عالولي

46629

2018/05/16 RT000134362LB

2018/05/24

اسعد كامل صليبي

47335

2018/05/16 RT000134364LB

2018/05/24

ديبو محمد حاجو

126008

2018/05/14 RT000134367LB

2018/05/23

ليبراس التجارية ش.م.م.

173919

2018/05/15 RT000134374LB

2018/05/23

شركة الوفاق والتضامن
ش.م.م.

180470

2018/05/14 RT000134378LB

2018/05/24

السالم كومباني ش.م.م.

208992

2018/05/14 RT000134381LB

2018/05/24

رضا يوسف هزيمة

209902

2018/05/17 RT000134382LB

2018/05/24

شركة ميماسي للتجارة العامة 213678

2018/05/14 RT000134384LB

2018/05/23

شركة ابو نعوم للباطون
الجاهز ش.م.م.

238050

2018/05/15 RT000134388LB

2018/05/23

جميل سعد ريشا

283911

2018/05/17 RT000134444LB

2018/05/23

ناجي جورج ابو زيد

289571

2018/05/16 RT000134449LB

2018/05/24

سامر جان معلوف

423549

2018/05/14 RT000134463LB

2018/05/23

جانيت نجيب جبرا

555837

2018/05/17 RT000134476LB

2018/05/23

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار
ـ ـ الدائرة االدارية املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
1
2

الرقم الضريبي

ادمون جميل بالل 860302
ب ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــام رش ـ ـ ـيـ ـ ــد 1391425
حموضه

رقم البريد املضمون
RR182036700LB
RR182036815LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

هجيمه محمد
مرعب

1551957

RR182036894LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ الزيارة
الثانية
2018/05/04

تاريخ اللصق
2018/06/05

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 1348

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار
ـ ـ الدائرة االدارية املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
1

الرقم الضريبي

جورج ميالد كنعان 2928361

رقم البريد املضمون تــاريــخ الــزيــارة تاريخ اللصق
الثانية
2018/06/01 2018/04/30 RR182036850LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 1348

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار
ـ ـ الدائرة االدارية املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى
مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

1

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 1268

تــاريــخ الــزيــارة تاريخ اللصق
الثانية
2018/06/01 2018/04/24
2018/06/01 2018/04/24

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 1348

إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصتني عامتني وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ
واملواعيد املحددة تجاه اسم كل منها وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق ـ ـ البقاع:
اسم املناقصة

التاريخ

املوعد

 .1تلزيم تقديم وتركيب وتشغيل آالت
وتجهيزات ومعدات مخبرية لزوم مختبر
البكتيريا النباتية في محطة الفنار
التابعة للمصلحة

2018/7/24

الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء.

2018/7/25

الساعة العاشرة من صباح يوم
االربعاء.

 .2تلزيم تقديم وتركيب وتشغيل اجهزة
مخبرية وقطع غيار لجهاز  SAAلزوم
مختبر املعادن الثقيلة في محطة الفنار.

فعلى من يهمه االمر الحصول على دفتر الشروط الخاص املودع نسخًا 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 ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة مصلحة االبحاث العلمية في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع
خالل الــدوام الرسمي على ان تصل العروض قبل الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ
اجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  25حزيران 2018
رئيس مجلس االدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1363

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لشراء Thermocouples
و  Thermoresistancesلزوم معمل الذوق
الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/7/27عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/6/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1342
إعالن
إن محافظ مدينة بيروت يعلن عن وضع
جداول التكليف األساسية للرسم البلدي
على االعــان وامكنة االجتماع ومحالت
ومحطات تــوزيــع املـحــروقــات ومحركات
امل ــؤس ـس ــات امل ـص ـن ـفــة واشـ ـغ ــال االمـ ــاك
العمومية لعام  2017قيد التحصيل في
كافة املناطق العقارية في مدينة بيروت.
كما يلفت النظر إلى أنه:
ً
ً
أوال :عـمــا بـنــص امل ــادة  106مــن قــانــون
الـ ـ ــرسـ ـ ــوم الـ ـبـ ـل ــدي ــة رق ـ ـ ــم  ،88/60ع ـلــى
املكلفني ان يـبــادروا إلــى تسديد الرسوم
البلدية املتوجبة عليهم خــال شهرين
م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هـ ــذا اإلعـ ـ ــان ف ــي عــدد
الجريدة الرسمية الذي سيصدر بتاريخ
.2018/7/26
ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من القانون
 ،88/60ت ـفــرض غ ــرام ــة تــأخـيــر وقــدرهــا
 %2إثنان باملئة عن كل شهر تأخير عن
املبالغ التي ال ّ
تسدد ضمن املهلة املشار
اليها إعاله.
ثــال ـثــا :ت ـســدد ال ــرس ــوم ال ــى ج ـبــاة دائ ــرة
ت ـح ـص ـيــل الـ ـ ـ ـ ـ ــواردات او ال ـ ــى ص ـن ــادي ــق
الدائرة في مركز البلدية.
العنوان :مبنى بلدية بيروت  -العقار رقم
 243مرفأ  -خلف جريدة النهار  -شارع
األورغواي.
بيروت في  14حزيران 2018
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 1307
مناقصة عامة
رقم /2392م ع إ /م م3/
الساعة التاسعة من نهار الثالثاء الواقع
ف ــي  2018/7/24ت ـج ــري وزارة ال ــدف ــاع
ال ــوط ـن ــي  -امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـ ـ ــادارة -
مصلحة الهندسة فــي قاعة املناقصات
الـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف معيقل  -اول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
اشغال اقامة انشاءات مبنى قيادة فوج
املــدفـعـيــة الـثــانــي و /8/م ـخــازن ذخـيــرة،
س ــور للثكنة مــع ابـ ــراج مــراق ـبــة وخ ــزان
مياه في ثكنة نهرا الشالوحي  -البترون.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رقــم
 /986م ع إ /م هـ ـ تاريخ .2018/6/18
يمكن ملــن يرغب االشـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االطــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــادارة
 مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي مـبـنــى عفيفمعيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني  -املديرية العامة
لـ ــادارة  -مصلحة املــالـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/6/26
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 1360
مناقصة عامة
رقم /2397م ع إ /م م3/

الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن نـ ـه ــار االربـ ـع ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2018/7/25ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة الهندسة في قاعة املناقصاتالـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف معيقل  -اول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
اشغال استحداث محطة محروقات في
ثكنة سعيد الخطيب  -حمانا.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رقــم
 /2481م ع إ /م هـ ـ تاريخ 2016/12/15
وتعديله.
يمكن ملــن يرغب االشـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االطــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــادارة
 مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي مـبـنــى عفيفمعيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني  -املديرية العامة
لـ ــادارة  -مصلحة املــالـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليررزة في 2018/6/26
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 1362
إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة  10.00مــن يــوم الـثــاثــاء املــوافــق
في  24من شهر تموز .2018
تجري وزارة االعــام في مركزها الكائن
في الصنائع ـ ـ بيروت استدراج عروض
اسـ ـع ــار لـ ـش ــراء اجـ ـه ــزة ك ـم ـب ـيــوتــر ل ــزوم
وزارة االعالم.
الـ ـت ــأم ــن امل ـ ــؤق ـ ــت :ث ــاث ــة م ــاي ــن ل ـي ــرة
لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
ال ـ ـ ـعـ ـ ــارض ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــق ل ـ ــه االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك:
االش ـ ـخـ ــاص ال ـح ـق ـي ـق ـيــون وامل ـع ـن ــوي ــون
الذين يتعاطون تجارة املواد املطلوبة.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الشروط الــذي يمكن الحصول عليه من
قسم الـلــوازم في ال ــوزارة .يجب أن تصل
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة من يوم االثنني املوافق في
 23من شهر تموز .2018
بيروت في 26 :حزيران 2018
وزير االعالم
ملحم انطون الرياشي
التكليف 1364
إعالن
عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل
يـ ـعـ ـل ــن رئـ ـ ـي ـ ــس ب ـ ـلـ ــديـ ــة ب ـ ـيـ ــت الـ ـشـ ـع ــار
والـحـضـيــرة عــن وضــع ج ــداول التكليف
األس ــاس ـي ــة ل ـكــافــة ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة عن
ً
ع ــام  2018قـيــد الـتـحـصـيــل ع ـمــا بنص
املادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
ً
أوال :عـمــا بـنــص امل ــادة  106مــن قــانــون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا إلى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املــادة  109من قانون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رقـ ــم  ،88/60تـفــرض
غرامة تأخير وقدرها ( %2إثنان باملئة)
عــن كــل شهر تأخير عــن املبالغ الـتــي لم
ّ
تسدد خالل املهلة ّ
املبينة في البند األول
ً
اعاله ،ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
رئيس بلدية بيت الشعار والحضيرة
أديب سلمون ميالد
التكليف 1301
إعالن
عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل عن عام 2018
يـعـلــن رئ ـيــس بـلــديــة ال ـح ــدث  -سـبـنـيــه -
حــارة البطم عــن وضــع ج ــداول التكليف
األساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام
ً
 2018قيد التحصيل عمال بنص املــادة
 104م ــن ال ـق ــان ــون رقـ ــم ( 88/60ق ــان ــون
الرسوم والـعــاوات البلدية وتعديالته)
ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
ً
أوال :عمال بنص املــادة  106من القانون
رقــم ( 88/60قــانــون الــرســوم والـعــاوات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة وت ـ ـعـ ــديـ ــاتـ ــه) عـ ـل ــى امل ـك ـل ـفــن

املبادرة فورًا إلى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من القانون
رقــم ( 88/60قــانــون الــرســوم والـعــاوات
البلدية وتعديالته) تفرض غرامة تأخير
وقدرها ( %2إثنان باملئة) عن كل شهر
تأخير عــن املـبــالــغ الـتــي لــم تـسـ ّـدد خالل
امل ـه ـل ــة امل ـب ـ ّـي ـن ــة ف ــي ال ـب ـن ــد األول اعـ ــاه،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
الحدت في 2018/06/07
رئيس بلدية الحدت  -سبنيه  -حارة
البطم
جورج إدوار عون
التكليف 1270
إعالن مزايدة
ف ــي ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة م ــن ص ـب ــاح يــوم
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه ،2018/7/26
تـ ـ ـج ـ ــري فـ ـ ــي م ـ ــرك ـ ــز امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــة الـ ـع ــام ــة
لـ ـلـ ـش ــؤون الـ ـعـ ـق ــاري ــة  -م ـص ـل ـحــة أمـ ــاك
الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة غـ ـي ــر امل ـن ـق ــول ــة
الـكــائـنــة فــي ال ـطــابــق ال ـتــاســع مــن مبنى
م ـكــرزل الــواقــع عـلــى جـســر ف ــؤاد شـهــاب،
مزايدة علنية بالظرف املختوم ،لتلزيم
اس ـت ـئ ـجــار ال ـطــاب ـقــن الـسـفـلـيــن الـثــانــي
والثالث ضمن شــروط خاصة من مبنى
املــدرســة رق ــم  14عـلــى الـعـقــار رق ــم 4365
من منطقة االشرفية العقارية ،محافظة
بيروت ،الذي حدد اساس طرحه باملزاد
مبلغ ( /267.358.000/مايتان وسبعة
وسـ ـت ــون م ـل ـيــونــا وث ــاث ـم ــاي ــة وثـمــانـيــة
وخ ـم ـس ــون الـ ــف ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة) .يمكن
االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـخ ــاص
املــوضــوع لـهــذه الـغــايــة واملــوقــع بتاريخ
 ،2018/6/8اثناء الدوام الرسمي في:
 املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـشــؤون ال ـع ـقــاريــة -مصلحة أمالك الدولة الخصوصية ،غير
املنقولة.
 أمانة السجل العقاري في بيروت. املكتب العقاري املعاون في بيروت.مدير عام الشؤون العقارية
جورج املعراوي
التكليف 1353
نشر إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االولــى
فــي الـبـقــاع  -زحـلــة املـسـتــدعــى ضدهما:
ف ــاط ـم ــة ح ـس ــن ع ـم ـي ــري وم ــري ــم حـســن
عـمـيــري املـقـيـمـتــان ســابـقــا فــي ب ـلــدة الال
البقاع الغربي واملجهولتي محل االقامة
حاليًا للحضور شخصيًا أو مــن ينوب
عنهما قانونًا إلى قلم املحكمة في زحلة
لتبلغ أوراق االستدعاء املقدم من تغريد
عبد املنعم عميري بوكالة االستاذ تركي
عراجي املسجل برقم اســاس 2018/537
والـ ـت ــي ت ـط ـلــب ب ـمــوج ـبــه إزالـ ـ ــة ال ـش ـيــوع
فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  /1101/مـ ــن مـنـطـقــة
الال ال ـع ـق ــاري ــة ،ول ـل ـم ـس ـتــدعــى ضــدهـمــا
املذكورتني مهلة عشرين يومًا من تاريخ
النشر إلب ــداء مالحظاتهما على الطلب
واال يصار الــى ابالغهما جميع االوراق
والـ ـ ـق ـ ــرارات ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ـح ـكــم الـنـهــائــي
لصقًا على باب ردهة املحكمة.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
إعالن رقم ()1
تـ ـج ــري ب ـل ــدي ــة زغ ــرت ــا  -إهـ ـ ــدن م ــزاي ــدة
ع ـمــوم ـيــة ل ـت ـش ـغ ـيــل واس ـت ـث ـم ــار مــوقــف
عمومي للسيارات في مدينة إهدن.
ي ـم ـكــن الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
ال ـخ ــاص ب ــامل ــزاي ــدة م ــن م ـكــاتــب الـبـلــديــة
ضمن اوقات الدوام الرسمي.
تقدم عروض املشتركني الى قلم البلدية
ف ــي زغ ــرت ــا ف ــي م ـه ـلــة اق ـص ــاه ــا ال ـســاعــة
الـثــانـيــة عـشــرة مــن ي ــوم الـجـمـعــة الــواقــع
فيه .2018/7/13
تــرفــض ال ـع ــروض املـقــدمــة بـعــد الـتــاريــخ
املحدد اعاله.
تفض العروض عند الساعة الثالثة عشر
من يوم الجمعة الواقع فيه .2018/7/13
زغرتا في 2018/6/20
رئيس بلدية زغرتا  -إهدن
الدكتور قيصر حنا باسيم
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ جويا
برئاسة القاضي  /ريشار السمرا
املعاملة التنفيذية رقم 2018/81
اسـتـنــابــه م ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رقــم

2016/943
طالب التنفيذ :البنك اللبناني للتجارة
ش.م.ل.
املنفذ عليه :محمد سليمان فتوني
ال ـسـنــد ال ـتـن ـفـيــذي :ع ـقــد ت ـعــامــل وكـشــف
ح ـس ــاب ب ـق ـي ـمــة " "2.317.20د.أ .ال ـف ــان
وثالثماية وسبعة عشر دوالرًا أميركيًا
وعشرون سنتًا.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ع ـل ــى اسـ ـ ــاس س ـت ــن ب ــامل ــاي ــة م ــن ضـمــن
تـخـمــن امل ــوج ــودات امل ـح ـج ــوزة الـتــالـيــة
خاصة املنفذ عليه:
غــرفــة جـلــوس زاوي ــة 1500 :د.أ/ .خــزانــة
تلفزيون  420د.أ.
تلفزيون  40آل سي دي 300 :د.أ / .برداية
عدد  420 -2 -د.أ.
فرشة اسفنج مضغوط 30 :د.أ/ .تكايات
اضافية  +طاوالت خشب صغيرة  60د.أ.
غــرفــة ن ــوم كــامـلــة 900 :د.أ / .غــرفــة نــوم
رئيسية  1200د.أ.
ب ــرداي ــة ل ــون اص ـفــر وف ـض ــي 240 :د.أ/ .
مكيف ناسيونال  150د.أ.
خزانة خشب مع جوارير 90 :د.أ / .خزانة
أحذية  60د.أ.
كونسول مع مرآة 120 :د.أ / .كنبه مقعد
واحد عدد  120 - 2 -د.أ.
ط ــاول ــة خ ـشــب ص ـغ ـيــرة 15 :د.أ / .ثــريــا
صغيرة عدد  60 -2 -د.أ.
غـ ــاز م ــع ف ـ ــرن 210 :د.أ / .ب ـ ــراد ســاخــن
وبارد  45د.أ.
طــاولــة خـشــب مــع  6كــراســي 180 :د.أ/ .
خزائن مجلى خشب  6درف  1200د.أ.
تعليقة املنيوم 3 :د.أ / .شفاط  45د.أ.
غسالة أوتوماتيك 300 :د.أ / .برداية برم
 300د.أ.
براد كبير هيتاشي  300د.أ.
وعليه يكون مجموع تخمني املحجوزات
 8.268د.أ.
ثمانية االف ومـئـتــان وثمانية وستون
د.أ.
وع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء الـحـضــور نهار
ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه  2018/7/10عند
الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظـهـرًا ال ــى مكان
وجود املحجوزات في منزل املنفذ عليه
محمد سليمان فتوني الكائن في بلدة
الحلوسية /حــي الـجــامــع /ملك فتوني
مصطحبًا مـعــه ب ــدل ال ـطــرح اضــافــة الــى
خمسة باملئة رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
زينب أيوب
إعالن
صــادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/55
مـ ــوجـ ــه الـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــم :حـنــا
ودانيال ومريم وكوكب جرجس مخايل
عـســاف وجــولــن زوج ــة دان ـيــال جرجس
ً
مخايل عساف  -مــن وجــه الحجر اصــا
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومرفقاته املرفوع ضدكم من املستدعي
رواد عصام الصافيتي بوكالة املحامي
بطرس نصر الله ،بدعوى ازالة الشيوع
امل ـق ــام ــة ع ـل ــى ال ـع ـق ــار رقـ ــم  596مـنـطـقــة
وجه الحجر العقارية ،وذلك خالل مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واتخاذ مقام لكم يقع ضمن نطاق هذه
املحكمة وابداء مالحظاتكم الخطية على
الــدعــوى خــال مهلة خمسة عـشــر يومًا
من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ
لكم لصقًا على بــاب املحكمة صحيحًا،
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
انتقال حصص باالرث
ب ـ ـمـ ــوجـ ــب م ـ ـح ـ ـضـ ــر اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع تـ ــاريـ ــخ
 2016/9/2وقـ ـ ــرار ح ـصــر ارث رقـ ــم 46
تـ ــاريـ ــخ  2015/11/17ان ـت ـق ـل ــت حـصــة
الشريك املوصي السيد عبد الله محمد
ح ـ ـمـ ــزة الـ ـحـ ـس ــن بـ ــوفـ ــاتـ ــه ال ـ ـ ــى ورثـ ـت ــه
ال ـس ـيــديــن :ربـ ــاح مـحـمــد ح ـمــزة الـحـســن
وربيع محمد حمزة الحسن في الشركة
املعروفة بــاســم" :رب ــاح الحسن وشريكه
لـلـصـيــرفــة  -تــوصـيــة بـسـيـطــة" املسجلة
تحت رقم  2009/4001823البقاع.
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة

ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن
دعــوة لحضور اجتماع مشاركة العامة
ف ــي اط ـ ــار دراس ـ ـ ــة ت ـق ـي ـيــم االث ـ ــر الـبـيـئــي
مل ـ ـش ـ ــروع ان ـ ـش ـ ــاء وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل م ـس ـت ـن ـقــع
ملعالجة املياه املبتذلة املنزلية في عيون
ال ـغــزالن  -عـكــار ،يــوم االرب ـعــاء  11تموز
الساعة  10:30صباحًا فــي بلدية عيون
الغزالن.
إعالن
دعـ ـ ـ ـ ــوة ل ـ ـح ـ ـضـ ــور اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع مـ ـش ــارك ــة
ال ـع ــام ــة ف ــي اطـ ـ ــار دراس ـ ـ ــة ت ـق ـي ـيــم االث ــر
الـبـيـئــي مل ـشــروع ان ـشــاء مجمع سياحي
فــي املصيطبة  -بـيــروت يــوم الـثــاثــاء 3
تـمــوز الـســاعــة  10:00صـبــاحــا فــي فندق
.Lancaster Raouche Hotel
إعالن
دعــوة لحضور اجتماع مشاركة العامة
ف ــي اط ـ ــار دراس ـ ـ ــة ت ـق ـي ـيــم االث ـ ــر الـبـيـئــي
ملـشــروع انـشــاء مسلخ مــؤسـســة الـهــادي
لـلـفــروج فــي الـشــويـفــات ي ــوم االرب ـع ــاء 4
تـمــوز الـســاعــة  10:00صـبــاحــا فــي كينج
تشيكن ،شارع البركات ،الشويفات.
إعالن
تـعـقــد لـجـنــة املـنــاقـصــات اجـتـمــاعـهــا في
ت ـمــام ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة صـبــاحــا
ب ـتــاريــخ  2018/7/17بـطــريـقــة امل ــزاي ــدة
العمومية:
* تـلــزيــم اسـتـثـمــار إس ـتــراحــة فــي مبنى
بلدية زحلة  -معلقة وتعنايل.
ُيـ ـمـ ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ــزاي ــدة ان يـطـلــع ع ـلــى دف ـت ــر ال ـش ــروط
ال ـخــاص املــوجــود ل ــدى ال ــدائ ــرة االداري ــة
في البلدية اثناء الــدوام الرسمي وعليه
تقديم عرضه باليد أو بالبريد املضمون
شـ ــرط ان ي ـص ــل الـ ــدائـ ــرة االداري ـ ـ ـ ــة قـبــل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ املحدد لهذه املزايدة.
زحلة في 2018/6/20
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس اسعد زغيب
إعالن
تـعـقــد لـجـنــة املـنــاقـصــات اجـتـمــاعـهــا في
تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتاريخ
 2018/7/17بطريقة املناقصة العمومية:
* تـلــزيــم تـجـهـيــز املـبـنــى ال ـب ـلــدي الـقــائــم
على العقار رقم  352من منطقة ما الياس
الـعـقــاريــة بــاملـكــاتــب وال ـكــراســي املكتبية
والطاوالت.
ُيـ ـمـ ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة ان يطلع عـلــى دفـتــر الـشــروط
ال ـخــاص املــوجــود ل ــدى ال ــدائ ــرة االداري ــة
في البلدية اثناء الــدوام الرسمي وعليه
تقديم عرضه باليد أو بالبريد املضمون
شـ ــرط ان ي ـص ــل الـ ــدائـ ــرة االداري ـ ـ ـ ــة قـبــل
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخــر
ي ــوم عـمــل يـسـبــق ال ـتــاريــخ امل ـحــدد لهذه
املناقصة.
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس اسعد زغيب
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب نـعـمــان خليل ال ــزح ــاوي بوكالته
عــن دولــي اسكندر شكور بصفتها احد
ورثـ ـ ــة اسـ ـكـ ـن ــدر ال ـ ـيـ ــاس شـ ـك ــور س ـنــدي
تمليك بدل عن ضائع عن حصة مورثها
 /اسكندر الياس شكور بالعقارين 751
و 752منطقة الرميل.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي بعلبك -
الهرمل
طـلــب حـمــزه عـلــي مــرتـضــى سـنــد تمليك
ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصـتــه بــال ـع ـقــار رقــم
 1530تمنني الفوقا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
عباس القاق

