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◄ إعالنات رسمية ►
بصفته رئيس مجلس االدارة واملفوض
بالتوقيع عن شركة الجميزة العقارية
ش.م.ل .بصفتها مـشـتــريــة ه ــذا الـعـقــار
ب ـمــوجــب ع ـق ــدي ان ـت ـقــال وب ـي ــع س ـنــدات
تمليك بدل عن ضائع باسماء البائعني
ع ـبــد ال ـل ــه وبـ ـش ــارة والـ ـي ــاس وسـمـعــان
وسعد وشربل واسطفان ونمر وجورج
ط ــانـ ـي ــوس ع ـب ــد الـ ـل ــه زوي ـ ـ ــن وم ـخ ــاي ــل
يــوســف زويـ ــن ف ــي ال ـع ـقــار  332منطقة
الرميل.
للمعترض مراجعه األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن قضائي
صــادر عــن محكمة األح ــوال الشخصية
في طرابلس
غرفة القاضي فاطمة ماجد
دعوى أساس2017/37 :
ب ـتــاريــخ  2017/2/15ت ـقــدم املـسـتــدعــي
بــاســم ري ــاض نـخــول أم ــام هــذه املحكمة
باستدعاء طلب بموجبه اصــدار القرار
ب ــاث ـب ــات وف ـ ــاة وح ـص ــر إرث املــرحــومــة
شـفـيـقــة أم ــل ريـ ــاض ن ـخــول بشقيقيها
نجاد وباسم رياض نخول وان والديها
متوفيني قبلها وال وارث لها سواهما.
ف ـل ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة ي ــري ــد االع ـ ـتـ ــراض
تقديم مالحظاته الخطية خــال املهلة
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـل ــي م ـه ـل ــة ال ـن ـش ــر
واللصق.
رئيس القلم
أحمد عبدالخالق
إعالن
م ـح ـك ـمــة ص ـ ــور ال ـش ــرع ـي ــة ت ــدع ــو ه ــذه
املـحـكـمــة مـحـمــد عـلــي سـعـيــد للحضور
الى هذه املحكمة بتاريخ 2017/11/13
في
ال ــدع ــوى امل ـق ــام عـلـيــك م ــن س ــارة طلعت
سعيد موضوع نفقة وفي حال تمنعكم
عن الحضور يعتبر قلم املحكمة بمثابة
مقام لكم ويجري تبليغكم كافة االوراق
حتى صدور الحكم القطعي.
رئيس القلم
الشيخ محسن بغدادي
تصحيح إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رق ـ ــم 2013/76
امل ـت ـكــونــة ب ــن ب ـنــك االع ـت ـم ــاد املـصــرفــي
ش.م.ل .واملنفذ عليهما انيس اميل عون
ورام ــون ــا ري ـم ــون ح ـنــوش سـقــط سـهـوًا
ذك ــر ن ـهــار االث ـن ــن  2017/11/9مــوعــد
لجلسة املزايدة والصحيح هو الخميس
 2017/11/9فإقتضى التصحيح.
رئيسة قلم محكمة البترون
وفاء ضاهر
إعالن من أمانة السجل العقاري
طلب علي محمد شمص بصفته وكيل
كلود يوسف كالسي ،سند تمليك بدل
ضــائــع فــي الـعـقــار  1726الـقـســم  12من
م ـن ـط ـقــة ذوق م ـك ــاي ــل ال ـع ـق ــاري ــة ق ـضــاء
كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا.
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة األثيوبية
LEMESA AYNALEM GETACHEW
من عند مخدومها ،الرجاء ممن
يعرف عنها شيئًا اإلتصال على الرقم
03/669202

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ تكليف برسم االنتقال.
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ ـ دائرة الضرائب
النوعية ـ ـ املكلفني ،الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل
االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونًا خالل مهلة ثالثني يومًا من
تاريخ  2017/10/18الى مركز الدائرة الكائن في مبنى الحلو ـ ـ بعبدا ـ ـ مقابل مطعم
مـشــاوي القديم ـ ـ الطابق الثالث لتبلغ أمــر القبض العائد لرسم االنتقال واملتوجب
عليهم.
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ .2017/11/17
ً
عمال بأحكام امل ــادة  28مــن الـقــانــون رقــم  44تــاريــخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
االجراءات الضريبية).

2191205

جورج مخايل وهبي

RR158209872LB

2017/05/09

2254415

جانيت طانيوس بو عون

RR158212987LB

2017/05/09

2254417

ماري طانيوس بو عون

RR158212995LB

2017/05/09

2361805

نبيهه سليم ابو فخر

RR159907345LB

2017/03/08

2432718

جابر امني حمود

RR158178185LB

2017/06/07

2432724

زينه امني حمود

RR158178146LB

2017/06/07

رقم املكلف

اسم املكلف

رقم البريد

تاريخ الزيارة

2432728

لينا امني حمود

RR158178163LB

2017/06/07

49131

ناصر جميل ابي غانم

RR158177891LB

2017/03/08

2464318

الياس منوال القسيس

RR158213007LB

2017/05/05

82485

نزار جميل ابو غانم

RR158177928LB

2017/03/08

2480025

دنيز فردنيان فخير

RR146548374LB

2017/02/01

114363

رؤوف حسن مكارم

RR158208510LB

2017/02/02

2507649

عبدو مخايل وهبي

RR158209909LB

2017/05/09

157772

ايفات جرجس عطا الله

RR158209784LB

2017/05/12

2544666

مرسال يوسف االسمر

RR158208713LB

2017/02/02

222798

اوديت سعيد الحواط

RR158209838LB

2017/05/09

2548121

عائده ابراهيم ابو جوده

RR158212766LB

2017/11/21

296834

بدرية جميل عمار

RR158207298LB

2017/05/09

2665721

عدال فؤاد زيدان

RR158177980LB

2017/03/08

311326

مارلني اسعد غبريل

RR158209722LB

2017/05/09

2718367

ماركو انطونيو عبده فريحة

RR158212925LB

2017/04/05

329497

غسان فيليب حداد

RR158177888LB

2017/03/08

2718371

خوسيه خوليان عبدو فريحة

RR158212939LB

2017/04/05

433253

جورج طانيوس السمرا

RR158215609LB

2017/03/31

2858392

رلى فرحان دقدوق

RR158178058LB

2017/03/08

443046

غسان فارس نمر

RR158208673LB

2017/02/02

2858397

نجوى فرحان دقدوق

RR158178027LB

2017/03/08

496925

حسن علي فرحات

RR158207465LB

2017/05/11

2982243

منى محمود بو كروم

RR159907362LB

2017/03/08

497167

عادل طانيوس بو خليل

RR158208611LB

2017/02/02

2982249

تغريد اديب ابو فخر

RR159907331LB

2017/03/08

530785

لوران طانيوس السمرا

RR158215643LB

2017/03/31

2982250

خلود اديب ابو فخر

RR159907328LB

2017/03/08

559132

سهى امني حمود

RR158178203LB

2017/06/07

2982254

ايهاب اديب ابو فخر

RR159907376LB

2017/03/08

604939

ريما فارس نمر زياده

RR158208687LB

2017/02/02

2994683

فيرجيي الياس عبود

RR158209807LB

2017/05/09

758473

غاده امني حمود

RR158178150LB

2017/06/07

2994689

كريستيان جوزف يمني

RR158209869LB

2017/05/09

928754

يوسف فارس نمر

RR158208639LB

2017/02/02

2994695

كيفن جوزف يمني

RR158209890LB

2017/05/09

979061

مخايل حليم نخلة

RR158212545LB

2017/03/31

3001489

ناتلي بشاره شدياق

RR146548414LB

2017/02/01

1014862

غازي فرحان دقدوق

RR158178035LB

2017/03/08

3052977

جوان عماد بو خليل

RR158208625LB

2017/02/02

1051353

خضر ابراهيم سليم

RR158207474LB

2017/05/09

3112767

سلوى جوزاف الحران

RR146548388LB

2017/02/01

1074795

ايجات فارس نمر

RR158208642LB

2017/02/02

3125834

1105569

بشاره نمر نمر

RR158208608LB

2017/02/02

رشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــده امل ـ ـ ـعـ ـ ــروفـ ـ ــه ب رشـ ــا RR158215657LB
طانيوس السمرا

2017/03/31

1273574

زين محمد كنج

RR158207426LB

2017/05/11

3125839

فيفيان طانيوس السمرا

RR158215612LB

2017/03/31

1278912

هناء محمد كنج

RR158207430LB

2017/05/11

3132105

الكسا عبدو الحايك

RR158213072LB

2017/05/30

1334401

رولى امني حمود

RR158178194LB

2017/06/07

3132109

سيينا عبدو الحايك

RR158213086LB

2017/05/30

1343422

وقف مجلس البياضة

RR158177993LB

2017/03/08

3148856

لوران حبيب الحاج

RR146547878LB

2017/02/01

1402617

اعتدال علي حمود

RR158178177LB

2017/06/07

3158164

هاكوب هاروتيون فستكجيان

RR158213090LB

2017/05/30

1418041

زينب محمد سلمان

RR158208537LB

2017/02/02

3158168

رافي هاروتيون فستكجيان

RR158213109LB

2017/05/30

1434544

ربيع نجا بو عون

RR158212960LB

2017/05/09

3189223

نعمان محمد علي الساحلي

RR158178115LB

2017/06/07

1437958

بيار شكري حديفة

RR158209798LB

2017/05/09

3189230

مجد محمد علي الساحلي

RR158178089LB

2017/06/07

1437963

هنري شكري حديفة

RR158209767LB

2017/05/09

3218554

رمزي غازي دقدوق

RR158178013LB

2017/03/08

1627828

انطوان نجا بو عون

RR158212973LB

2017/05/09

3237521

اوساتتا قره بت كندميان

RR158212845LB

2017/02/13

1687133

انيسه اديب ابو فخر

RR158177772LB

2017/03/08

3283777

محمد علي السباعي

RR158207315LB

2017/05/09

1752108

سوزان محمود بوملحم

RR158178101LB

2017/06/07

1985245

عالء اديب ابو فخر

RR158177769LB

2017/03/08

2086625

صبا علي مطر

RR158207505LB

2017/05/11

2158284

ايمن احمد شيت

RR158207412LB

2017/05/11

املراجعة  :العنوان :دائرة الضرائب النوعية :مبنى الحلو ـ ـ بعبدا مقابل مطعم مشاوي
القديم ـ ـ الطابق الثالث.
الهاتف05/921143 :
 2تشرين االول
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 1918

