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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

بالغ رقم6/2 :
تـعـلــن وزارة االتـ ـص ــاالت بــان ـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا مــن 2017/07/15
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس
عن شهر حزيران عام 2017
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املـســددة ،ولقد حــددت مهلة اقصاها
 2017/08/14لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــات ـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2017/08/16
 2ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عــن الــدفــع باالتجاهني اعتبارًا مــن تاريخ
 2017/09/01وتستوفى الغرامة عن إعادة
وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا من هذا
التاريخ.
 3ـ ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مــؤقـتــة
بـعــد م ــرور شـهــر واح ــد عـلــى تــاريــخ قطع
االشتراك اعتبارًا من  2017/10/02ويعاد
وصـلــه بعد تسديد املـتــأخــرات املستحقة
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى رسـ ـ ــم اع ـ ـ ـ ــادة وصـ ـ ــل ال ـخ ــط
( 11.000ل.ل ).وذل ــك حتى تــاريــخ اإللـغــاء
النهائي (.)2017/12/01
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد
مــرور شهرين على تــاريــخ اإللـغــاء املؤقت
اعتبارًا من تاريخ  2017/12/01وتستوفى
غرامة قدرها ( )%2شهريًا وتحرر االرقام
املـ ـلـ ـغ ــاة وتـ ـحـ ـص ــل امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات ب ــال ـط ــرق
القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ي ـ ـحـ ــرم املـ ـشـ ـت ــرك املـ ـلـ ـغ ــى رق ـ ـمـ ــه مــن
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
م ــاح ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خ ـط ــوط املـشـتــركــن
املتخلفني عن دفع فاتورة هاتف شهر ايار
عام  2017باتجاه واحد «لالستقبال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2017/07/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني املـلـغــاة خطوطهم
وال ــذي ــن ل ــم ي ـس ــددوا فــوات ـيــرهــم املـتــأخــرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط املـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شــارع ريــاض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمـكــانـيــة تـســديــد الـفــواتـيــر عـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ل ــدى اي ص ـن ــدوق م ــن ص ـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة ل ــوزارة االتـصــاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ل ــدى أي م ـصــرف عـبــر تــوطــن الـفــاتــورة
مـقــابــل  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ مـكــاتــب  :LibanPostمـقــابــل  2.000ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الــواحــدة عبر االش ـتــراك بخدمة
«ج ـبــايــة م ــن ال ـع ـن ــوان» (ل ــاش ـت ــراك بـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبـكـلـفــة  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة ال ـح ـصــول عـلــى قـيـمــة الـفــواتـيــر:
عبر االت ـصــال على املجيب الـصــوتــي رقم
 1515أو عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهـيـئــة أوج ـيــرو
(.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565املـ ــادة الـثــالـثــة م ـنــه) وتعديله
ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر لإلعتراض
بعد إنتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة
اعاله ،ووجوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الـ ـك ــرام ال ـت ـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  28حزيران 2017
املدير العام إلستثمار وصيانة املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 1278
إعالن مناقصة عمومية
تـعـلــن بـلــديــة ب ـيــروت عــن إجـ ــراء مناقصة

عمومية الـعــائــدة لتلزيم اش ـغــال صيانة
وتأهيل عــام ضمن حديقة مــار نقوال في
بيروت.
وذلــك في تمام الساعة الثانية عشرة من
ظهر يــوم الثالثاء الــواقــع فــي ،2017/8/8
في مقر املجلس البلدي ـ ـ الكائن في مركز
الـقـصــر الـبـلــدي فــي وس ــط مــديـنــة بـيــروت
التجاري ـ ـ شارع ويغان ـ ـ الطابق الثاني،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
وي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـن ــاق ـص ــة االط ـ ــاع ع ـل ــى دف ـت ــر ال ـش ــروط
ال ـعــائــد ل ـهــا ف ــي مـصـلـحــة أم ــان ــة املـجـلــس
البلدي (الغرفة  )203على العنوان أعاله،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
تـ ـ ـ ــودع ال ـ ـع ـ ــروض خـ ـ ــال أوق ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــدوام
الرسمي فــي الـصـنــدوق الـخــاص املوجود
في مصلحة أمانة املجلس البلدي ،وذلك
قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة مــن آخ ــر يــوم
عمل يسبق اليوم املحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  3تموز 2017
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 1282
مناقصة عامة
رقم /3057م ع إ/م م3/
الساعة التاسعة من نهار الخميس الواقع
ف ــي  2017/7/20تـ ـج ــري وزارة ال ــدف ــاع
الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة ـ ـ مصلحة
الـعـتــاد فــي قــاعــة املـنــاقـصــات الـكــائـنــة في
مبنى عفيف معيقل ـ ـ أول طــريــق الحدت
م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة ل ـت ـلــزيــم :تـحـقـيــق ركــائــم
لصالح الجيش لعام .2017
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /2م ع
إ/م ع 1/تاريخ 2017/2/1
يـمـكــن ملــن يــرغــب االش ـت ــراك فــي املناقصة
الـعــامــة ه ــذه االط ــاع عـلــى دفـتــر الـشــروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ـ ــإدارة ـ ـ
مصلحة الـعـتــاد فــي مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة ال ــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
ي ـجــب ان ت ـصــل عـ ــروض امل ـت ـع ـهــديــن قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/7/4
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 1287
إعالن
يعلن رئيس مجلس بلدية الحازمية عن
اجــراء مناقصة عامة لتلزيم تنفيذ مركز
الرعاية الصحية في الحازمية.
وفقًا لقرار املجلس البلدي رقم  154تاريخ
 2017/6/6املصدق برقم /1141ب2017/
تاريخ  2017/6/23ولدفتر الشروط املرفق.
الـ ــزمـ ــان :الـ ـث ــاث ــاء  2017/7/25ال ـســاعــة
الحادية عشرة صباحًا.
املكان :مركز بلدية الحازمية.
يمكن االط ــاع عـلــى دفـتــر ال ـشــروط خــال
ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ت ـق ـبــل الـ ـع ــروض لـغــايــة
الـســاعــة الثانية عـشــرة مــن اخــر يــوم عمل
يسبق تاريخ اجراء املناقصة.
رئيس بلدية الحازمية
جان الياس األسمر
التكليف 1238
إعالن
ّ
ت ـع ـل ــن بـ ـل ــدي ــة املـ ـنـ ـص ــوري ــة ـ ـ ـ ـ ـ املـ ـك ــل ــس ـ ـ ـ
الديشونية ،أنها وضعت قيد التحصيل
جداول الرسوم البلدية على أبنية السكن
وغـيــر السكن وصيانة املـجــاري واإلعــان
لعام .2017
ّ
فـعـلــى امل ـكــل ـفــن وجـ ــوب ت ـســديــد ال ــرس ــوم
امل ـت ــوج ـب ــة ع ـل ـي ـهــم ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـس ـن ــوات
السابقة خالل مدة شهرين من تاريخ نشر
ه ــذا االعـ ــان فــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة وكــل
تأخير عن الدفع ضمن هذه املهلة يخضع
لغرامة تأخير قدرها  %2شهريًا.
ويعتبر هذا االعالن بمثابة انذار شخصي
عن جميع الرسوم املتوجبة وقاطعًا ملرور
الزمن.
تاريخ2017/6/28 :
ّ
رئيس بلدية املنصورية ـ ـ املكلس ـ ـ
الديشونية
وليم فريد الخوري
التكليف 1242

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طـلــب بـســام بـيـضــون ملوكلته يـمــان عبده
سند تمليك بدل ضائع  B 6838/4منطقة
زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طـلــب اح ـمــد جـمـعــة ال ـف ـتــال بــاالصــالــة عن
نـفـســه وملــوك ـل ـتــه عــرب ـيــة االح ـ ــدب لـلـعـقــار
 1278بساتني امليناء وطالب احمد جمعة
ال ـف ـتــال واح ـمــد جـمـعــة ال ـف ـتــال ملوكليهما
رام ــي عـبــدو شــاهــن للعقار A 3568 /12
و  B 3568/9و 3198/47بساتني طرابلس
سندات تمليك بدل ضائع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن بيع سيارة
صــادرة عن دائــرة تنفيذ النبطية برئاسة
القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/132
تباع باملزاد العلني الجمعة 2017/7/14
الـســاعــة  11.30ظـهـرًا س ـيــارة املـنـفــذ عليه
ح ـس ــن م ـح ـمــد ع ـل ــوش اوبـ ـ ــل VECTRA
ً
صنع  1996رقم 142396ن تحصيال لدين
املنفذ بنك االعتماد البالغ  4.627.395ل.ل.
عــدا الـفــوائــد والـلــواحــق ،واملخمنة بمبلغ
 2500د.أ .وامل ـط ــروح ــة بـمـبـلــغ  1500د.أ.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب رعد ـ ـ كفرجوز مصحوبًا
بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو ش ــك م ـق ـبــول و %5رســم
بلدي.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
تبليغ فقرة حكمية
تبلغ الى :سعد ومخايل بن سعيد متى
نبلغكما ان ــه بـتــاريــخ  2017/2/16صــدر
قرار برقم  2017/31عن محكمة استئناف
بعبدا عـقــاري فــي االستئناف رقــم اســاس
 2016/82املـ ـق ــدم م ــن ن ــاص ـي ــف وجـ ــورج
متى وبوجهكما قضى بتصديق الحكم
املستأنف وبعد قبول االستئناف جزئيًا
تعديله لجهة قيمة ب ــدل ال ـطــرح املـحــددة
كأساس للبيع في املزايدة االولى فتصبح
ً
 144980دوالر بدال من  164740دوالر ورد
كل ما زاد وخالف.
رئيسة القلم
تانيا زخور
تبليغ فقرة حكمية
محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا
بــرئــاســة الـقــاضــي محمد وس ــام املرتضى
تــدعــو املــدعــى عليه محمد محمود سليم
واملـطـلــوب ادخالهما علي وحـســن حسن
زي ـت ــون لـتـبـلــغ الـ ـق ــرار  2017/108تــاريــخ
 2017/4/6الصادر بالدعوى 2009/1719
املقدمة مــن املــدعــي سلمان كامل شحرور
والرامي الى رد الدعوى الرامية الى الزامكم
بتسجيل الشقة الكائنة في الطابق الثالث
ال ـج ـنــوبــي ال ـب ـلــوك ال ـشــرقــي أ م ــن الـعـقــار
 /6935الشياح على إسم املدعي.
م ـه ـلــة االس ـت ـئ ـن ــاف  30ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
تبليغ مجهول مقام
محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا
بــرئــاســة الـقــاضــي محمد وس ــام املرتضى
تدعو املدعى عليها شركة قازان للهندسة
واملقاوالت بواسطة من يلزم لتبلغ اوراق
الــدعــوى  2011/3293املـقــدمــة مــن املــدعــي
محمد صفوة ابراهيم باشا والرامية الى
الزامك بالتضامن مع باقي املدعى عليهما
بـتـسـجـيــل امل ـس ـتــودع ال ـكــائــن ف ــي الـطــابــق
السفلي الجهة الجنوبية من العقار /892
األمراء على اسم املدعي.
يـجــب حـضــور مــن يمثل الـشــركــة ال ــى قلم
ه ــذه املـحـكـمــة لتبلغ االوراق خ ــال مهلة
عشرون يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
تبليغ فقرة حكمية
محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا

بــرئــاســة الـقــاضــي محمد وس ــام املرتضى
تــدعــو املـسـتــدعــى بــوجـهـهــم ف ــؤاد وف ــوزي
وأدمـ ـ ــا ون ـت ـلــي وام ـي ـل ـيــا ول ـي ـن ــدا وأول ـغ ــا
اسبر شقير وسلوى جورج نحاس وإدي
ج ـ ــورج وه ـب ــه لـتـبـلــغ الـ ـق ــرار 2017/232
تــاريــخ  2017/6/15الـصــادر باالستدعاء
 2016/1099امل ـق ــدم م ــن املـسـتــدعــي أدي ــب
شكيب الجردي والرامي الى ازالة الشيوع
في العقار  1/63العمروسية وبيعه باملزاد
العلني بمبلغ وقدره  10800دوالر أميركي
او مــا يـعــادلــه بــالـلـيــرة اللبنانية بتاريخ
البيع وتــوزيــع الحاصل بــن الـشــركــاء كل
بنسبة حصته في امللك.
م ـه ـلــة االس ـت ـئ ـن ــاف  30ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن عن وضع
جداول التكليف األساسية قيد التحصيل
ي ـع ـلــن رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة امل ــري ـج ــة تـحــويـطــة
الـ ـغ ــدي ــر والـ ـلـ ـيـ ـلـ ـك ــي ع ـ ــن وض ـ ــع ج ـ ــداول
التكليف االساسية لكافة الرسوم البلدية
ً
عن عــام  2017قيد التحصيل عمال بنص
املــادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :ع ـمــا ب ـنــص امل ـ ــادة  106م ــن قــانــون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فــورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خــال مهلة شهرين من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثــانـيــا :عـمــا بـنــص امل ــادة  109مــن قــانــون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( %2إثنان باملائة) عن كل
شهر تأخير عن املبالغ التي ال تسدد خالل
املهلة املبينة في البند األول اعاله ،ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كامال.
رئيس
بلدية املريجة تحويطة الغدير والليلكي
األستاذ سمير وديع بوخليل
نشر خالصة استدعاء
بتاريخ  2017/5/4صدر عن رئيس الغرفة
االبـتــدائـيــة فــي بعلبك ق ــرارًا قـضــى بنشر
خالصة االستدعاء املقدم من زينة وفيق
ن ــاص ــر ب ــوك ــال ــة إ .م ـل ـحــم ح ـي ــدر ب ـتــاريــخ
 2017/4/19واملسجل تحت رقم 2017/457
بـمــوضــوع شطب إش ــارة الــدعــوى املقدمة
من محمد حسن جواد مرتضى واملسجلة
ب ــرق ــم ي ــوم ــي  /94/ت ــاري ــخ 1935/2/20
وإشــارة الدعوى االستئنافية املقدمة من
ع ـلــي ح ـســن جـ ــواد مــرت ـضــى ض ــد نــديـمــة
مرتضى ورفــاقـهــا واملسجلة بــرقــم يومي
 /660/تــاريــخ  1957/4/1عــن العقار رقم
 /131/من منطقة تمنني الفوقا العقارية
سندًا للمادة  125أصول محاكمات مدنية.
فـ ـعـ ـل ــى م ـ ــن لـ ــديـ ــه إعـ ـ ـت ـ ــراض أن ي ـت ـق ــدم
بـمــاحـظــاتــه خـطـيــا خ ــال مـهـلــة عـشــريــن
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
وفاء الرفاعي
إعالن
تـعـلــن مـصـلـحــة اسـتـثـمــار مــرفــأ طــرابـلــس
عــن رغبتها فــي إج ــراء مناقصة عمومية
لتلزيم أعمال الحراسة في مرفأ طرابلس
وذلك على الشكل التالي:
 1ـ ـ ـ ـ ت ـن ـف ـيــذ ال ـص ـف ـقــة ب ـطــري ـقــة امل ـنــاق ـصــة
العمومية.
 2ـ ـ تسلم دفاتر الـشــروط اعتبارًا من يوم
الـجـمـعــة ال ــواق ــع فـيــه  2017/7/7م ــن قلم
املصلحة.
 3ـ ـ ـ ـ ـ آخ ـ ــر م ـه ـل ــة ل ـت ـق ــدي ــم الـ ـ ـع ـ ــروض ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه  2017/7/27قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 4ـ ـ تفض العروض يوم الجمعة الواقع فيه
 2017/7/28عند الساعة التاسعة صباحًا
في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن
تـعـلــن مـصـلـحــة اسـتـثـمــار مــرفــأ طــرابـلــس
عــن رغبتها فــي إج ــراء مناقصة عمومية
ملشروع ترميم العنابر رقم  9ـ ـ  13و 15في
مرفأ طرابلس وذلك على الشكل التالي:
 1ـ ـ ـ ـ ت ـن ـف ـيــذ ال ـص ـف ـقــة ب ـطــري ـقــة امل ـنــاق ـصــة
العمومية.
 2ـ ـ تسلم دفاتر الـشــروط اعتبارًا من يوم
الـجـمـعــة ال ــواق ــع فـيــه  2017/7/7م ــن قلم

املصلحة.
 3ـ ـ آخر مهلة لتقديم العروض يوم األربعاء
الواقع فيه  2017/8/9قبل الساعة الثانية
عشرة ظهرًا.
 4ـ ـ تفض الـعــروض يــوم الخميس الواقع
فـيــه  2017/8/10عـنــد ال ـســاعــة الـتــاسـعــة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن
تـ ــدعـ ــو شـ ــركـ ــة ج ـي ــوف ـل ـن ــت ال ـ ــى ح ـض ــور
اجـتـمــاع مـشــاركــة لـلـعــامــة مل ـشــروع إنـشــاء
معمل معالجة اإلطارات والبالستيك عبر
االنحالل الحراري في منطقة برج حمود ـ ـ
املنت وذلك يوم االثنني  2017/7/10الساعة
 10:30صباحًا في مبنى بلدية برج حمود.
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت جومانه ناجي الـخــوري سند بدل
ضائع للعقار  2284كفور العربي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت نهاد يوسف نافعه سند بدل ضائع
للعقار  1752شكا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
ف ـ ــي  ،٢٠١٧/٦/٢٠ان ـ ـع ـ ـقـ ــدت ال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـع ـمــوم ـيــة غ ـي ــر الـ ـع ــادي ــة ل ـش ــرك ــة حــاكــم
تــرايــدنــغ ش.م.م .وق ــررت حــل الشركة قبل
أوان ـ ـهـ ــا ،وب ــال ـت ــال ــي ت ـص ـف ـي ـت ـهــا ،وتـعـيــن
املحامية يمنى زيــن مصفيًا وتفويضها
بـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات إلت ـ ـ ـمـ ـ ــام س ــائ ــر
امل ـ ـعـ ــامـ ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة لـ ـتـ ـس ــدي ــد الـ ــديـ ــون
واإلل ـ ـتـ ــزامـ ــات ب ـعــد تـحـصـيــل امل ـط ـلــوبــات
وبيع املوجودات.
بـ ـن ــاء عـ ـلـ ـي ــه ،عـ ـل ــى الـ ــدائ ـ ـنـ ــن وأصـ ـح ــاب
الحقوق الذين لهم أي مطلب بذمة الشركة
ق ـيــد الـتـصـفـيــة ال ــذات ـي ــة ،أن ي ـت ـقــدمــوا من
امل ـص ـفــي بــإس ـتــدعــاء يـتـضـمــن م ــا يــدعــون
تــوجـبــه لـهــم عـلــى ان تــرفــق بــه املستندات
املؤيدة ملطالبهم ،وذلك خالل مهلة تنتهي
فـ ــي  ٢٠تـ ـم ــوز  ٢٠١٧ب ــأق ـص ــى حـ ــد عـلــى
الـعـنــوان الـتــالــي :األشــرفـيــة  -ج ــادة شــارل
مــالــك  -بـنــايــة ال سـيـكــال ســابـقــا  -الطابق
التاسع  -ص.ب ٨٨٥٥-١١ .بيروت
املصفي
املحامية يمنى زين

◄ مبوب ►
خرج ولم يعد
غادر العمال البنغالدشيون
mehdi hasan
babul reza
jewel mirdha
md mahfuz miah
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــم ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 71/551553
غادرت العاملة االثيوبية
meskeren edoto herano
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 71/158141
فرت العاملة البنغالدشية:
KHATUN JASNA MAGURA
م ــن م ـك ــان عـمـلـهــا لـ ــدى م ـح ـمــد علي
علوية
م ـ ـ ــن ي ـ ـعـ ــرف ـ ـهـ ــا االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال بـ ــالـ ــرقـ ــم:
717847/03
غادر العامالن البنغالدشيان
MD JUBBAR
MOHAMMAD NAZIRUL ISLAM
مــن مــؤسـســة فينو بــاســت للتجارة
والـصـنــاعــة ،نـحــذر مــن استخدامهم،
ت07/995421 :

