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إعالنات
◄ وفيات ►
مقالة

Out of Africa
لينا كنوش
خــال زيــارتــه إلــى بروكسيل لحضور اجتماعات
ح ـلــف «ال ـن ــات ــو» ،أعـ ــاد رئ ـيــس األرك ـ ــان األم ـيــركــي،
مارك ميلي ،تأكيد نية الواليات املتحدة االنسحاب
من بعض ساحات انتشارها العسكري كأفريقيا
والشرق األوسط .وينسجم قرار التخفيض الكبير
القوات مع استراتيجية الدفاع الوطني
لعديد هذه ُ
الجديدة التي أعلنت بداية عام  ،2018واملتمحورة
ّ
«التحديات املفروضة من الصني وروسيا»،
حول
وض ـ ـ ــرورة م ــراج ـع ــة أولـ ــويـ ــات واش ـن ـط ــن ان ـطــاقــا
م ـن ـه ــا .ل ـك ــن قـ ـ ــرار ت ـغ ـي ـيــر األول ـ ــوي ـ ــات األم ـي ــرك ـي ــة
امل ــذك ــور ،واالن ـت ـقــال مــن ال ـحــرب عـلــى اإلره ــاب إلــى
الـتـنــافــس بــن ال ـقــوى الـعـظـمــى ،إشـكــالــي بالنسبة
إلى شركاء الواليات املتحدة األفارقة املستفيدين
م ــن م ـســاعــدات ـهــا ال ـع ـس ـكــريــة ،وأي ـض ــا إل ــى ال ـقــوات
الفرنسية املتواجدة في غرب أفريقيا.
ّ
ّ
منذ عام َ ،2002ركزت الواليات املتحدة جل جهودها
على مكافحة اإلرهاب في النيجر ومنطقة الساحل،
بتعاون وثيق مع مجموعة الدول الخمس ،وكذلك
مع الجزائر واملغرب ونيجيريا وليبيا والسنغال
وت ــون ــس .س ـمــح ه ــذا ال ـت ـع ــاون بـتـجـهـيــز وتـنـظـيــم
وتدريب قوات عسكرية محلية وبتحديث قدراتها،
َ
وسـ ّـهــل على األجـهــزة األميركية تطوير شبكاتها
االس ـت ـخ ـب ــاري ــة والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى مـ ـص ــادر مـهـمــة
لـلـمـعـلــومــات وامل ـع ـط ـيــات .م ــن ج ـهــة أخـ ــرى ،ومـنــذ
الـ ـش ــروع ف ــي عـمـلـيــة «س ـي ــرف ــال» ع ــام ّ ،2013أم ــن
الــوجــود العسكري األميركي دعمًا ثمينًا لفرنسا
التي تضطلع بالدور الرئيسي في ما ُس ّمي عملية
ّ
ويتضمن التعاون األميركي  -الفرنسي
«برخان».
مساعدة أميركية على مستوى املعلومات التقنية
ّ
والتزود بالوقود جوًاَ .س َمح الدعم األميركي
والنقل
ال ـحــاســم ب ـت ـجــاوز ب ـعــض ال ـث ـغ ـ َـرات الـلــوجـيـسـتـيــة
ّ
خــال العمليات امليدانية .وقــد ذكــر مقال بعنوان

يأتي انحسار الوجود
العسكري األميركي في
القارة كجزء من إعادة جدولة
األولويات االستراتيجية
إعادة النظر في االنتشار
األميركي ستكون له
تداعيات سلبية على شركاء
واشنطن األفارقة

ّ
املخصصة ملكافحة اإلرهــاب
«املساعدة األميركية
ل ــدول الـ ُســاحــل تـضــاعـفــت لـتـصــل إل ــى  111مليون
دوالر» ،ن ـش ــر ع ـلــى م ـ ُـوق ــع «ذي دف ـن ــس ب ــوس ــت»،
بأهمية الــدعــم املــالــي امل ـقـ ّـدم مــن واشـنـطــن فــي هذا
املـ ـضـ ـم ــار .وك ــان ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ق ــد وع ــدت
بتأمني مساعدة مباشرة قيمتها  111مليون دوالر
للقوة املشتركة لـبـلــدان الـســاحــل ،تسمح بتجهيز
وتدريب كتيبة في ّكل منها .وقد ّ
تم استكمال هذه
املساعدة «بدعم إضافي بقيمة  131مليون دوالر
ّ
ّ
مخصص لتعزيز األمن في كل دولة من مجموعة
الـ ـ ـ ــدول الـ ـخـ ـم ــس ،وتـ ـط ــوي ــر ق ــدراتـ ـه ــا ال ـع ـس ـكــريــة
وال ـق ـضــائ ـيــة وف ــي م ـج ــال تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون» .لكن

إعادة النظر في االنتشار العسكري األميركي عبر
العالم ،واالنـسـحــاب مــن مـعــارك مكافحة اإلرهــاب،
املرتبطني بــالــدور االستراتيجي املتعاظم للصني
وروس ـ ـيـ ــا ع ـل ــى ال ـن ـط ــاق ال ـ ــدول ـ ــي ،س ـت ـك ــون لـهـمــا
تــداع ـيــات سـلـبـيــة عـلــى شــركــاء واش ـن ـطــن األفــارقــة
وعلى قدراتهم على مكافحة اإلرهاب.
يثير القرار األميركي تخفيض الوجود العسكري
ت ـس ــاؤالت ع ــن وجــاه ـتــه ب ــن بـعــض امل ــراق ـب ــن ،في
ّ
ظــل تــوســع الـنـفــوذ الــروســي والصيني فــي الـقــارة
األفــريـقـيــة .وإذا بــدا للوهلة األول ــى أن هــذا الـقــرار
َ
يـتـنــاقــض مــع ال ـهــدف األم ـيــركــي امل ـعــلــن بـمــواجـهــة
هــذيــن املـنــافـ َـســن ال ــدول ـ َّـي ــن ،ف ــإن مـعـطـيــات أخــرى
تـكـشــف أن تـغـيـيــر امل ـق ــارب ــة ح ـيــال أفــري ـق ـيــا وثـيــق
ّ
ّ
للحد من تنامي القدرات االقتصادية
بتوجه
الصلة
الصينية.
ّ
ال يمكن الحديث الــى اآلن عن تخلي واشنطن عن
امل ـقــاربــة األم ـن ـيــة ل ـشــؤون أفــري ـق ـيــا ،ألن بــإمـكــانـهــا
الـتـعــويــض عــن وجــودهــا الـعـسـكــري الــرسـمــي عبر
الـلـجــوء إل ــى شــركــات األم ــن ال ـخ ــاص .الـطـلــب على
تدخل هذه األخيرة كان قد ارتفع في إطار برنامج
«أكــوتــا» مـنــذ عــام  ،2004وهــو مـخـ ّـصــص لتدريب
وتـطــويــر الـخـبــرات العسكرية والـقـيــاديــة لجيوش
فــي عــدة ب ـلــدان أفــريـقـيــة .وكـمــا لفتت آلــن لــوبــوف
في دراســة صــادرة عن «املركز الفرنسي للعالقات
الــدول ـيــة» فــي آب /أغـسـطــس  ،2019عــن الـتـنــافــس
االس ـتــرات ـي ـجــي ف ــي أفــري ـق ـيــا ،ف ــإن م ـت ـقــاعــديــن من
أجهزة أمنية غير أفريقية أو شركات أمنية خاصة،
يقومون بتدريب وتنظيم القوات املسلحة املحلية،
«يـسـتـطـيـعــون حـتــى التخطيط لعمليات تنفذها
وحـ ـ ــدات م ــن هـ ــذه ال ـ ـقـ ــوات ،س ـ ــواء ك ــان ــت عـمـلـيــات
ُ
استطالع أم هجمات على أهــداف تعتبر خطرة».
ُ
ً
هذه الشركات الخاصة من املحتمل أن تعتبر بديال
ّ
جديًا من القوات األميركية.
الواليات املتحدة كانت قد اتجهت لتقوية تعاونها

االق ـت ـص ــادي م ــع أفــري ـق ـيــا ،ك ـ ّ
ـرد فـعــل اسـتــراتـيـجــي
عـلــى الــوجــود الصيني املـتـعــاظــم فــي ال ـقــارة .وفــي
ع ــام ،2017وصــل إجمالي املـبــادالت بــن واشنطن،
الـشــريــك الـتـجــاري الـثــالــث ألفــريـقـيــا ،ودول الـقــارة
ّ
إلى حوالى  39مليار دوالر ،بينما احتلت الصني
املرتبة األولى مع  170مليار دوالر .دفع هذا الواقع
مـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي ال ـســابــق ،ج ــون بــولـتــون،
إل ــى اإلع ـ ــان ،ف ــي ك ــان ــون األول /ديـسـمـبــر ،2018
عــن إط ــاق بــرنــامــج «ازدهـ ــار أفــريـقـيــا» األمـيــركــي،
وال ـهــادف إلــى تطوير الـعــاقــات الـتـجــاريــة وحجم
املـ ـب ــادالت مل ـنــع خ ـضــوع ب ـل ــدان الـ ـق ــارة اقـتـصــاديــا
لـلـصــن .وف ــي إط ــار ه ــذا الـبــرنــامــج ،ت ـ ّـم تخصيص
 60مليون دوالر لـ «شركة االستثمار الخاص عبر
ُ
الـبـحــار» لــتـقـ ّـدم املـســاعــدات التقنية واالستشارية
للشركات الراغبة فــي العمل فــي أفريقيا .سيصل
عدد املستهلكني في القارة إلى  1.52مليار تقريبًا
عــام  ،2025أي حــوالــى  5أضـعــاف سـكــان الــواليــات
املتحدة ،بحسب مقال لـ «واشنطن بوست» في 19
حــزيــران /يونيو  .2019وقــد عكس انعقاد منتدى
ّ
يضم الواليات املتحدة
«أغوا» في أبيدجان ،والذي
و 39دولة أفريقيةّ ،
تحول االستراتيجية األميركية
من التركيز الحصري على االعتبارات األمنية ،إلى
أولوية احتواء صعود النفوذ الصيني االقتصادي
والسياسي في القارة.
ي ــأت ــي انـ ـحـ ـس ــار ال ـ ــوج ـ ــود الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي
ف ــي الـ ـق ــارة ك ـج ــزء م ــن إعـ ـ ــادة ج ــدول ــة األول ــوي ــات
ـدرك ــة عــدم
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،امل ـ ِ
قــدرت ـهــا ع ـلــى االح ـت ـف ــاظ ب ــوج ــود ع ـس ـكــري كثيف
فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا وف ـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط وف ـ ــي آس ـي ــا،
واالسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي امل ـش ــارك ــة ال ـن ـش ـطــة ف ــي مـكــافـحــة
اإلره ـ ـ ــاب ف ــي أف ــري ـق ـي ــا .االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــوح ـيــدة
ً
بناء على هذه املعطيات ُ ،هي
املناسبة لواشنطن،
ُ
ّ
املضي قدمًا
إعادة تنظيم انتشارها العسكري ،مع
في املنافسة االقتصادية املحتدمة في أفريقيا.

ان ـت ـق ـل ــت إلـ ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املرحومة
الحاجة جميلة املصري حكيم
أرملة املرحوم صالح الدين حكيم
أوالدهـ ـ ـ ــا :ال ــدك ـت ــور غ ـس ــان زوج ـتــه
الدكتورة أمينة بوعناني
امل ـه ـن ــدس ــة أم ـ ــال زوج ـ ــة امل ـه ـنــدس
وجدي الغطمه
جمال زوجة مطيع أبوزنط
املهندس أسامة زوجته أندي حكيم
امل ـه ـنــدســة ج ـمــانــا زوجـ ــة الــدك ـتــور
خليل فايد
عماد زوجته نجاة حكيم
أشـ ـق ــاؤه ــا  :م ـح ـمــد ولـ ـي ــد وخ ــال ــد
وامل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ـ ـ ــون جـ ـمـ ـي ــل وعـ ـثـ ـم ــان
وإبراهيم وخليل وحبيب
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاتـ ـه ــا :س ـ ـم ـ ـيـ ــرة وس ــامـ ـي ــة
وإب ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــام وسـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاد وه ـ ـ ـ ـ ــدى
واملرحومات ليلى ونهاد وسلوى
ُ
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم األثـ ـن ــن 20
كـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي  2020لـ ـل ــرج ــال
وال ـن ـســاء مــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة بعد
ال ـظ ـهــر ل ـغــايــة ال ـســاب ـعــة م ـس ـ ً
ـاء في
فـنــدق رادي ـســون بـلــو ،ف ــردان سنتر
دون ،الطابق األول.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون آل امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،ح ـك ـي ــم،
الغطمه ،فــايــد ،أبــوزنــط ،أبوعناني
وأنسباؤهم.
أش ـ ـقـ ــاء ال ـف ـق ـي ــد وهـ ـي ــب ال ـق ـس ـيــس
وعائلته
عصام القسيس
غسان القسيس
فيصل القسيس
شقيقتاه نوال القسيس وعائلتها
مي القسيس
وعائالت القسيس ،الحداد ،شعنني،
لـطـ ّـيــف ،عبد الـلــه ،البيطار وعموم
عـ ــائـ ــات ع ــال ـي ــه وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم فــي
الوطن واملهجر
يـ ـنـ ـع ــون إلـ ـيـ ـك ــم ف ـق ـي ــده ــم ال ـغ ــال ــي
املأسوف عليه املرحوم
فكتور نجيب القسيس
ُ
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم اإلثـ ـن ــن ٢٠
ك ــان ــون ال ـثــانــي  ٢٠٢٠ف ــي صــالــون
كنيسة القديس جاورجيوس للروم
األرثـ ــوذكـ ــس – عــال ـيــه م ــن الـســاعــة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
الخامسة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

منذ الشروع في
«سيرفال»
عملية
عام ّ ،2013أمن
الوجود العسكري
األميركي دعمًا
ثمينًا لفرنسا (أ ف ب)

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع منقوالت باملزاد العلني
صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت
القاضي مريانا عناني 2019/1442
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
لـلـمــرة االول ــى امل ـن ـقــوالت ال ـعــائــدة للمنفذ
عليها تغريد محمد نظمي كالس.
ً
ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن امل ـن ـف ــذ امل ـح ــام ــي صــابــر
عيتاني والبالغ  $/14.900/عدا اللواحق
وذلك باملعاملة التنفيذية رقم 2019/1442
واملنقوالت هي على الشكل التالي:
 17تـ ـن ــورة  20 /ب ـن ـط ـلــون ن ـســائــي 10 /
جينز شــرعــي  13 /سـلــوبــات  8 /بـلــوز /
 46قميص طويل  7 /كبوت  12 /فستان
سهرة مع أزرار  3 /فستان سهرة مع خرز
 6 /بـلــوز  21 /تـنــورة طويلة  2 /قميس
مـطــرز م ــورد  25 /فـسـتــان مــع أزرار 90 /
فستان طويل  16 /جــزدان  12 /بنطلون
قـمــاش نـســائــي  45 / BODY 44 /شــال/
مكيف مــاركــة كالنز  10 /بنطلون جينز
وقماش  3 /مانوكان  21 /قميص مختلف
األل ــوان والقياسات  3 /بنطلون  /مكتب
خشب لون كرزي  /مقعدان جلد.
ج ـم ـي ــع ه ـ ــذه االغـ ـ ـ ـ ــراض م ـخ ـ ّـم ـن ــة بـقـيـمــة
/13.480.000/ل.ل .وبدل الطرح االجمالي
هــو /8.088.000/ل.ل .يـجــري البيع يوم
االثـ ـن ــن ال ــواق ــع ف ــي  2020/2/3ال ـســاعــة
.15.30
فعلى الــراغ ـبــن فــي ال ـشــراء الـحـضــور في
املوعد املحدد على العنوان التالي:
ش ـ ــارع ب ــرب ــور  -ب ـن ــاي ــة ال ـك ـم ــال  -جــانــب
مـطــاحــن لـبـنــان  -م ـحــات أروى لأللبسة
الشرعية  -مصحوبًا بالثمن نقدًا وبرسم
الداللة .%5
مأمور تنفيذ بيروت
رنا بدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب هـيـثــم ع ـمــر م ـح ـجــوب بــوكــال ـتــه عن
ورثــة سعاد كامل ابــو سمره شـهــادة قيد
تأمني بدل عن ضائع باسم الدائن  /سعاد
كامل أبو سمره بالعقار  2619منطقة رأس
بيروت.
للمعترض مراجعه األمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة رقم 2018/2493
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـي ـ ــروت رق ــم
2017/2147
(الرئيس يوسف الحكيم)
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وال ـخ ـل ـيــج
ش.م.ل .وكيله املحامي زياد غطاس
املـنـفــذ عـلـيــه :مـحـمــد رب ـيــع عــاشــور مبلغ
بالطرق االستثنائية
السند التنفيذي :سـنــدات ديــن املبلغ هو
/3282200/د.أ .عدا اللواحق
تاريخ قــرار الحجز - 2017/9/28 :تاريخ
تسجيله2017/10/4 :
امل ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :س ـهــم م ــن الـعـقــار
 4350القسم  A 6الشياح:
م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وط ـ ـعـ ــام واربـ ـ ـ ــع غ ــرف
ومـطـبــخ وغــرفــة خــادمــة واربـ ــع حـمــامــات
ومـمــر وشــرفــات ول ــه  3مــواقــف رق ــم - A6
حــق مختلف خاضع لنظام ادارة العقار
 يـشـتــرك بملكية القسمني  1و A 3وكــلما ورد عليهما  -زيادة تأمني زيد التأمني
اعــاه مبلغ  $/500000/بحيث اصبحت
قيمة الـتــأمــن اع ــاه  /3.100.000/ثالثة
مــايــن ومــائــة ال ــف دوالر امـيــركــي بــذات
ش ــروط وم ـنــدرجــات الـتــأمــن االســاســي -
زيــد الـتــأمــن  $/900000/اصبحت قيمة
التأمني  - $/400000/حق وفائدة حسب
شــروط العقد  -يمتنع املــديــن عــن ترتيب
اي حق عيني الدائن بنك لبنان والخليج
ش.م.ل - .املدين محمد ربيع عفيف عاشور
العقارات املؤمنة املصيطبة  /3304قسم
 13بلوك .A
مساحته/201 :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/442200/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /238788/ %10د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تـحــدد مــوعــد املــزايــدة نـهــار الجمعة
الــواقــع فــي  2020/2/21الساعة العاشرة
صباحًا أمام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في
قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ف ـع ـلــى الـ ــراغـ ــب ب ــال ـش ــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع مـبـلــغ
م ــواز لثمن الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة
او م ـص ــرف م ـق ـبــول ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة

تـنـفـيــذ بـعـبــدا او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن املبلغ واتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
نطاق الدائرة كما عليه وخالل ثالثة ايام
مــن قــرار االحــالــة ايــداع باقي الثمن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
إع ـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـل ــزي ــم جـ ـم ــع ون ـ ـقـ ــل الـ ـنـ ـف ــاي ــات
وترحيلها من مدن وقــرى إتحاد بلديات
ّ
النبطية
الشقيف -
الساعة التاسعة والنصف من يوم االثنني
الــواقــع فيه السابع عشر من شهر شباط
 ،2020تـ ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ فــي
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات  -مـنــاقـصــة إع ــادة
تـلــزيــم جـمــع ون ـقــل ال ـن ـفــايــات وترحيلها
مــن مــدن وقــرى إتـحــاد بلديات الشقيف -
ّ
النبطية.
ـ ـ التأمني املــؤقــت :فقط مــائــة مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تـ ـق ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن قـلــم إت ـحــاد بلديات
ّ
النبطية.
الشقيف
ي ـجــب ان ت ـصــل ال ـع ــروض ال ــى ق ـلــم ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 67
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9:30ت ـ ــاري ـ ــخ 2020/2/19
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املـقــر العام
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب
جهازين سكانر لكشف األشـخــاص لزوم
سجني رومية وزحلة .للراغبني ،االطالع
ع ـلــى دف ـتــر ال ـش ــرط ال ـخ ــاص ع ـلــى املــوقــع
 www.isf.gov.lbوتقديم الـعــروض لغاية
الساعة ( )14:30تاريخ .2020/2/18
بيروت في 2020/1/15
رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 68
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )11:30تـ ــاريـ ــخ 2020/2/12
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املـقــر العام
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب
شبكة كاميرات مراقبة لزوم سرية صيدا.
ل ـل ــراغ ـب ــن ،االطـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر ال ـش ــرط
الـ ـخ ــاص ع ـل ــى امل ــوق ــع www.isf.gov.lb
وتقديم الـعــروض لغاية الساعة ()14:30
تاريخ .2020/2/11
بيروت في 2020/1/15
رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 68
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9:30ت ـ ــاري ـ ــخ 2020/2/12
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املـقــر العام
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم ب ـ ـنـ ــادق مــع
م ـت ـم ـم ــات ـه ــا .لـ ـل ــراغـ ـب ــن ،االطـ ـ ـ ـ ــاع ع ـلــى
دفـ ـ ـت ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــرط ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ع ـ ـلـ ــى املـ ــوقـ ــع
 www.isf.gov.lbوتقديم الـعــروض لغاية
الساعة ( )14:30تاريخ .2020/2/10
بيروت في 2020/1/15
رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 68
إعالن تلزيم
لـتـلــزيــم تــأمــن مـ ــازوت ألج ـه ــزة الـسـكــانــر
بطريقة استدراج العروض
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة م ـ ــن ي ــوم
الـخـمـيــس ال ــواق ــع فـيــه الـثــاثــن مــن شهر
ُكــانــون الـثــانــي مــن الـعــام الـفــن وعشرين،
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـم ــارك فــي
مركزها الكائن في بناية البنك العربي -
ساحة رياض الصلح  -شارع املصارف -
الطابق السابع  -مكتب املراقب اول لدائرة
الشؤون املالية ،استدراج عروض لتأمني

مازوت ألجهزة السكانر بطريقة استدراج
العروض.
الـتــأمــن املــؤقــت /1.500.000/ :ل.ل/.ف ـقــط
مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وف ـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والحصول عليه من دائرة الشؤون املالية
 املديرية العامة للجمارك.ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض ال ـ ــى الـ ــدائـ ــرة
امل ــذك ــورة قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
بيروت في  16كانون الثاني 2020
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 71
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
رقم املعاملة 2017/866
الى املنفذ عليه :قبالن يوسف حليس من
زغرتا مجهول املقام
ت ــدع ــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة ل ـل ـح ـضــور ب ــال ــذات
أو بــالــواسـطــة الـقــانــونـيــة لـتـبـلــغ اإلخ ـبــار
بوضع دفتر الشروط باملعاملة املقدمة من
بنك عــودة ش.م.ل .وكيله األسـتــاذ عدنان
الـجـســر وذل ــك ضـمــن مـهـلــة عـشــريــن يومًا
من تاريخ النشر وإال سيصار إلى متابعة
اإلجـ ـ ـ ــراءات ف ــي ه ــذه امل ـعــام ـلــة ح ـتــى آخــر
الدرجات.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم

طـ ـل ــب حـ ـس ــن مـ ـحـ ـم ــد عـ ـ ـط ـ ــوي ب ـص ـف ـتــه
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للقسم
 4من العقار  202سبلني.
للمعترض مراجعه األمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
اعالن
ي ــدع ــو امل ـج ـلــس الـتـنـفـيــذي لـنـقــابــة مــربــي
املواشي في البقاع لعقد جمعية عمومية،
الساعة العاشرة مــن يــوم الخميس فــي ٦
 ٢٠٢٠ / ٢/في فندق ديلورا شتورا ،وذلك
الن ـت ـخــاب مـجـلــس جــديــد لـ ـ ــادارة ،وح ــدد
آخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم طـلـبــات الـتــرشـيــح في
٢٠٢٠ /٢/٢
أمني السر ميسر امليس

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف

◄ للبيع ►
For sale villa in
Limassol–Cypruswith
2750sqmlandandsea
view–price1.5million
Euros, possibility of
–paymentinLebanon
contact email:

Limassolvilla@gmail.com

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة
البقاع – دائرة الدائرة اإلدارية املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور
إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة – البولفار – السرايا مبنى املالية – الطابق الثاني
هــاتــف 801003/08 :لتبلغ الـبــريــد املــذكــور تـجــاه إس ــم كــل منهم خ ــال مهلة ثالثني
ً
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع
االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
إسم املكلف
شركة نور ش.م.م.
شركة اسعد وايلي رابيه التجارية
سعاد محمد قعدان نصيف
احمد محمد بو غوش
حسني اسعد خليل
ميالد نبهان غانم
معمر عبد الرحيم حمود
رين جورج عيد
سوريا دبالن ابو حمدان
فؤاد ديب ابو خضر
شركة نجيب انطوان حنا وشركاه
ساميا النجار وشركاؤها
THE STRANGERS AUCTION
شــركــة الصميلي اخ ــوان الـتـجــاريــة – ابــراهـيــم
الصميلي وشركاه
رفيق ملحم الحشيمي
احمد يوسف يوسف
صالح علي اللويس
سعيد غسان دياب معلوف
توفيق ملحم الحشيمي
بسام محمد صبري كنو
حبيب سعيد دياب املعلوف
الشركة العاملية الحديثة األغذية ش.م.م.
شركة مياه نبع العسل ش.م.ل.
شــركــة الحشيمي للصناعات البالستيكية –
توفيق ورفيق الحشيمي وشريكيهما
شركة مركز البقاع التجاري (هايبر ماركت)
ملحم توفيق الحشيمي
غياث توفيق الحشيمي
شركة افران الخير للخبز والحلويات ش.م.م.
رندا احمد عبدالله
خلود محمد عزت الدرا
شركة نيو ستار لإللكترونيات ش.م.م.
بالل بشير ويس

رقم املكلف
13239
111699
252218
284487
288794
314937
506696
734120
1183280
1380774
1392231
1661912

رقم البريد املضمون
RR188730089LB
RR188729514LB
RR188729267LB
RR188730115LB
RR188729369LB
RR188730027LB
RR188729085LB
RR188729219LB
RR188729355LB
RR188730000LB
RR188729528LB
RR188729810LB

190789

RR188729956LB

2289713
2357740
2391001
2722842
2783035
2860348
2870219
2893010
2904604
2923525

RR188730163LB
RR188729845LB
RR188729704LB
RR188729117LB
RR188730132LB
RR188729960LB
RR188730509LB
RR188729338LB
RR188729505LB
RR188730177LB

2942876
2950092
2950100
2956207
2994766
3072424
3106086
3289237

RR188729443LB
RR188730150LB
RR188730146LB
RR188730075LB
RR188729063LB
RR188728916LB
RR188729823LB
RR188729681LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 62

