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إعالنات

ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
ً
ابتداء من الساعة  2:00بعد
2017/2/27
الظهر سيارة املنفذ عليه نجيب ابراهيم
ابراهيم ماركة كيا بيكانتو موديل 2014
ً
رق ــم /270128/و تـحـصـيــا لــديــن طالب
ال ـت ـن ـف ـيــذ ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل.
وك ـي ـل ــه املـ ـح ــام ــي رام ـ ــي ب ــاس ـي ــل ال ـبــالــغ
 $/15416/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4951/واملطروحة بسعر  $/4000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /823000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى امل ـ ـ ــرآب ال ـك ــائ ــن ف ــي ب ـي ــروت
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب
شركة البيجو مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2016/593
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
ً
ابتداء من الساعة  2:00بعد
2017/2/27
الظهر سـيــارة املنفذ عليه جـمــال محمد
نصوح مــراد مــاركــة كيا سيراتو موديل
ً
 2014رق ــم /545617/ب تـحـصـيــا لدين
طالب التنفيذ بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
وك ـي ـل ــه املـ ـح ــام ــي رام ـ ــي ب ــاس ـي ــل ال ـبــالــغ
 $/11970/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5537/واملطروحة بسعر  $/6000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /1400000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى امل ـ ـ ــرآب ال ـك ــائ ــن ف ــي ب ـي ــروت
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب
شركة البيجو مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لتزويد آلـيــات القاديشا بـمــادة البنزين،
وذلــك وفــق املــواصـفــات الفنية والـشــروط
االداري ــة املـحــددة في دفتر الـشــروط الذي
يـمـكــن ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة ع ـنــه لـقــاء
مبلغ خمسون الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAم ــن ق ـس ــم ال ـ ـشـ ــراء ف ــي املـصـلـحــة
االدارية في مركز الشركة في البحصاص
مــا بــن الساعة  8صباحًا و 12ظـهـرًا من
كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
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تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  9آذار  2017الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 200

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ دائرة تحصيل بيروت املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ شارع بشارة الخوري ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور تجاه
ً
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
.املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذ االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية
http://www.finance.gov.lb

إعالن
ي ـ ــدع ـ ــوك ـ ــم مـ ـجـ ـل ــس ادارة ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
ال ـت ـعــاضــدي لـنـقــابــة ع ـمــال ومستخدمي
الجامعة االميركية في بيروت الجتماع
يوم الثالثاء بتاريخ  2017/3/21في قاعة
عصام فــارس عند الساعة الــواحــدة بعد
الـظـهــر ،وف ــي ح ــال ع ــدم اكـتـمــال النصاب
تعقد الجلسة الثانية بمن حضر وذلــك
ن ـهــار االرب ـع ــاء فــي  2017/4/5فــي نفس
التوقيت واملكان ،جدول اعمالها ما يلي:
 .1التصديق واق ــرار ميزانية الصندوق
للعام .2016
 .2الـتـصــديــق وإقـ ــرار م ــوازن ــة الـصـنــدوق
للعام .2017
 .3انتخاب مجلس ادارة ومالزمني ولجنة
مراقبة.
رئيس الصندوق
وفيق كعور

اسم املكلف

رقم البريد املضمون

رقم االنذار

رقم املكلف

محمود فوزي الحاج

RT000106659LB

2016 /6703

2127164

مارينا جورج مصمانيان

RT000106749LB

2016 /6718

2519770

فيكي جورج مصمانيان

RT000106746LB

2016 /6717

2519768

لينا جورج مصمانيان

RT000106744LB

2016 /6716

2519766

بالل خضر مالح

RT000106737LB

2016 /6714

2426095

راوية صالح محمد عبد الله التويم

RT000106734LB

2016 /6713

2377802

طارق صالح محمد عبد الله التويم

RT000106730LB

2016 /6712

2377800

سعدية بشير مخالتي

RT000106776LB

2016 /6722

2648734

فلك عبد السالم السالخ

RT000106768LB

2016 /6721

2648007

ناهية علي بلوط

RT000106780LB

2016 /6677

1018743

مامون ناظم الخليل

RT000106782LB

2016 /6695

1394263

محمود زكريا عيتاني

RT000106576LB

2016 /6672

792458

محمد علي بشير مخالتي

RT000106777LB

2016 /6723

2649036

عصام احمد جميل الشمعه

RT000106703LB

2016 /6701

2036141

محمد صالح محمد عبد الله التويم

RT000106715LB

2016 /6711

2377796

مي خليل حمصي

RT000106616LB

2016 /6690

1366757

مصباح عثمان شركس

RT000106645LB

2016 /6698

1622923

اميرة حسني العلي

RT000106638LB

2016 /6696

1394267

فرح ناظم الخليل

RT000106631LB

2016 /6694

1394262

هشام ناظم الخليل

RT000106625LB

2016 /6693

1394240

فدوى ابراهيم جرجور

RT000106622LB

2016 /6692

1385706

نعمت محمد العيطه

RT000106647LB

2016 /6699

2036063

جمال رافع فارس

RT000106581LB

2016 /6678

1133010

رشيد عبد السالم السالخ

RT000106610LB

2016 /6689

1356597

ساريه السيد يحي صفي الدين

RT000106607LB

2016 /6688

1312800

ياسمينا ناظم خليل

RT000106601LB

2016 /6686

1271811

هال شريف نعماني

RT000106573LB

2016 /6669

150110

خالد محمد السعيد

RT000106741LB

2016 /6715

2487873

كريستني يوسف طوق

RT000106779LB

2016 /6676

990621

جمانه بشير منيمنه

RT000106600LB

2016 /6687

1280457

ندى ابراهيم جرجور

RT000106781LB

2016 /6691

1385689

فادي فؤاد سليت

RT000106642LB

2016 /6697

1503743

الزعيم فؤاد احمد جميل الشمعه

RT000106648LB

2016 /6700

2036118

محمد جمال احمد جميل الشمعه

RT000106656LB

2016 /6702

2036191

ماري جورج سكر

RT000106580LB

2016 /6675

982534

هادية جورج خبصا

RT000106757LB

2016 /6720

2590602

ميشال اميل قزما

RT000106676LB

2016 /6708

2287859

ريما عدنان القاضي

RT000106597LB

2016 /6685

1250158

ريا عدنان القاضي

RT000106588LB

2016 /6684

1250119

ميشل اكوب جدريان

RT000106586LB

2016 /6683

1207340

جوليات يوسف مرعي

RT000106585LB

2016 /6682

1181936

ندى توفيق بجاني

RT000106583LB

2016 /6680

1145614

منتهى نمر ايوب ايوب

RT000106582LB

2016 /6679

1137980

اكرام انيس السوقي

RT000106579LB

2016 /6674

951111

غسان عمر الرفاعي

RT000106578LB

2016 /6673

796511

زهير محي الدين مشلي

RT000106576LB

2016 /6671

755587

نهلة احمد داعوق

RT000106574LB

2016 /6670

751245

بيير جورج مصمانيان

RT000106756LB

2016 /6719

2519774

شريفه جاسم محمد العماني

RT000106679LB

2016 /6709

2370452

طالل صالح محمد عبد الله التويم

RT000106683LB

2016 /6710

2370458

عمر زكريا العيتاني

RT000106673LB

2016 /6707

2286469

اميل جورج سكر

RT000106670LB

2016 /6706

2286398

هادي فؤاد سليت

RT000106666LB

2016 /6705

2160780

RT000106662LB

2016 /6704

2160767

◄مبوب ►

غادر ولم يعد
غادر العامل البنغالدشي
MD SHOMON HOSSAIN
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،االتصال على الرقم 01/850870
غادر العمال البنغالدشيون
Amin mdal
Khaja hossain
Hossain nazir
Jahangir
Bdudhu miah
Liton
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
71/279193
غادر العامل البنغالدشي
MD SHAHJAHAN
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،االتصال على الرقم 03/952271

داني بالل علوان
			

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 184

