الجمعة  20شباط  2015العدد 2523

على
الموقع
مصر
ٌ

◄ وفيات ►

◄ إعالنات رسمية ►

سبحان الحي الذي ال يموت
ينعي رئيس الجالية اللبنانية في
الكوت ديفوار نجيب زهر بأسى
عميق اإلعالمي الكبير الراحل
عرفات حجازي

إعالم تبليغ

• نكث بـ«وعود يناير»:
القضاء يرفع عدد
ّ
املستثنني من الحد األقصى
لألجور

السودان
• صدام يستعر قبيل
االنتخابات

العراق
• البرزاني يلتقي أردوغان
في أنقرة

إسرائيل
• «داعش» يعزز التعاون
االستخباري بني عمان وتل
أبيب
• إسرائيل تصادر أراضي
الفلسطينيني شرقي
القدس

تركيا

ّ
• «اإلخوان» مفتاح الحل
بني تركيا والسعودية؟

فقيد املنابر واالعــام ونعتبر رحيله
خسارة وطنية وقومية ملا كان يتمتع
بــه الــراحــل مــن صفات تجعله مخلدًا
في الضمير والوجدان.
يـ ـق ــام احـ ـتـ ـف ــال ت ــأب ـي ـن ــي عـ ــن روحـ ــه
ال ـطــاهــرة عـنــد الـســاعــة ال ـعــاشــرة من
قبل ظهر االحــد  22شـبــاط  2015في
ال ـ ـنـ ــادي ال ـح ـس ـي ـنــي ف ــي بـ ـل ــدة عـيـتــا
الجبل – قضاء بنت جبيل
ونتقدم من عائلته ومن اهالي عيتا
الجبل ومن نقابة املحررين والجسم
اإلع ــام ــي ب ــأح ــر ال ـت ـع ــازي آم ـل ــن ان
يسكنه الـلــه فسيح جناته ،ولـكــم من
بعده طول البقاء.

ذكرى سنوية
تـ ـص ــادف ن ـه ــار االح ـ ــد ال ــواق ــع فــي
 22شـبــاط  2015الــذكــرى السنوية
لوفاة فقيد شباب االغتراب
املرحوم الحاج إبراهيم خليل عز الدين
«أبو خليل»
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :رئـ ـي ــس بـ ـل ــدي ــة ب ــاري ــش
الــدكـتــور ســامــي عــز الــديــن ،الـحــاج
عاطف ،الحاج عادل ،الحاج سمير،
ال ـح ــاج م ـح ـمــد والـ ـح ــاج زه ـي ــر عز
الدين
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـم ــة سـيـقــام
ع ــن روحـ ــه ال ـطــاهــرة مـجـلــس ع ــزاء
ح ـس ـي ـنــي فـ ــي ال ـ ـنـ ــادي ال ـح ـس ـي ـنــي
لـبـلــدتــه ب ــاري ــش ف ــي ت ـمــام الـســاعــة
العاشرة صباحًا
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
االسفون عموم اهالي بلدة باريش

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

إيران
• استئناف املباحثات
النووية اليوم في جنيف

العالم

15

تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ دائرة الضريبة على الرواتب واالجور ـ ـ املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ كورنيش النهر ـ ـ مبنى وزارة املالية ـ ـ الطابق االرضي لتبلغ
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله
واال يعتبر التبليغ
ً
علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني التابع لوزارة املالية.
اسم املكلف

رقم املكلف

فادي سعادة
محمد حسن ماجد
يوسف ميشال أبو نعوم
محمود توفيق حاسبيني
انيس محمد شريف بدران
لوناسات اوف شور
ساسني بطرس العاقوري
الن حنا الحداد
جوزيف انطوان الشرتوني
نجيب وليم صعب
بشير الدكتور بشير سعادة
ايليان جوزف ابراهيم
شركة الحاسب ش.م.ل.
شركة ميريت كوربوريشن ش.م.ل.
بروموريان ش.م.م
علي هشام محمد واصف البارودي
ادغار اديب الصايغ
توفيق انطون شيبان
بطرس بسام ادوار نون
حسام احمد فاروق اورفه لي
مصطفى حسن عاصي
زينه محمود الناطور
محمود احمد مكوك
محمد خضر محمد خير املجذوب
سامي احمد بلوط
صفوان علي البريدي
عادل حنا زيدان
انطوان جورج القهوجي
شيبان فيليب غانم
جعفر محمود عتريسي
العبده احمد عياد
طانيوس فريد دعيبس
لينا اسبيرو خوري
نعيم انطوان حنا
السالم

31806
146450
192748
198707
274965
315245
356904
379950
476106
488704
517304
642216
2896
3038
6400
93541
149741
225802
225991
228480
230775
245527
304460
375818
376196
498208
508034
520184
541252
541581
646444
764521
1103106
1553744
3014275

رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة تاريخ اللصق
الثانية
املضمون
05/01/2015
26/12/2014 RR145412049LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145409685LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145410374LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145410391LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145410365LB
07/01/2015
26/12/2014 RR145409291LB
20/01/2015
23/12/2014 RR140761524LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145410238LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145409566LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145409570LB
07/01/2015
26/12/2014 RR145409756LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145409549LB
08/01/2015
29/12/2014 RR145409362LB
07/01/2015
29/12/2014 RR145412066LB
08/01/2015
29/12/2014 RR145409464LB
09/01/2015
30/12/2014 RR145409637LB
05/01/2015
30/12/2014 RR145409739LB
05/01/2015
29/12/2014 RR145410428LB
05/01/2015
30/12/2014 RR145410272LB
08/01/2015
29/12/2014 RR145410309LB
09/01/2015
30/12/2014 RR145410312LB
07/01/2015
30/12/2014 RR145409521LB
12/01/2015
30/12/2014 RR145409889LB
08/01/2015
29/12/2014 RR145410175LB
05/01/2015
30/12/2014 RR145410207LB
23/01/2015
29/12/2014 RR145409597LB
07/01/2015
29/12/2014 RR145409610LB
08/01/2015
30/12/2014 RR140760285LB
05/01/2015
26/12/2014 RR140760957LB
08/01/2015
29/12/2014 RR140760943LB
23/01/2015
30/12/2014 RR145409226LB
07/01/2015
30/12/2014 RR145409742LB
05/01/2015
29/12/2014 RR145409813LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145409115LB
05/01/2015
29/12/2014 RR145414711LB

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

باكستان
• باكستان واإلرهاب..
والسعودية ثالثهما

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
 2شباط 2015
التكليف 273

اليونان
• أثينا تطلب التمديد
وتترقب الرد األوروبي

فرنسا
• هوالند :لدينا أقل من
 300رأس نووي

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن

إعالن بيع

ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـم ــدي ــد مـهـلــة
اسـتــدراج الـعــروض العائد لـشــراء اعمدة
خـشـبـيــة ط ــول  12م( .عـ ــدد  )200ـ ـ ـ ـ طــول
 14م( .عــدد  ،)100وذلــك وفــق املواصفات
الـفـنـيــة والـ ـش ــروط االداري ـ ـ ــة امل ـح ــددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ ثالثماية ألف ليرة
لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن قسم الشراء
في املصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا و12
ظهرًا 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.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  12آذار  2015الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 311

صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة الرقم 2012/842
امل ـن ـف ــذة :كــولـيـنـيــا أوي ــدي ــس أراك ـل ـي ــان ـ ـ
وكيلها املحامي داني معكرون.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم :ورث ـ ـ ــة نـ ــوبـ ــار أوي ــدي ــس
أراكليان وهم:
شاكه أرتــن طانئيليان وهــاروتــن وأوه
ديــس نــوبــار أراكـلـيــان ـ ـ بــواسـطــة رئيس
القلم.
السند التنفيذي :حكم صادر عن املحكمة
االبتدائية التاسعة في جبل لبنان املنت
بتاريخ  2011/9/15قرار رقم 2011/389
القاضي باعتبار ان العقار رقــم /2909/
بــرج حـمــود غير قــابــل للقسمة عينًا بني
الشركاء وبــإزالــة الشيوع فيه بينهم عن
طريق طرحه للبيع باملزاد العلني للعموم
لصالحهم امــام دائ ــرة التنفيذ املختصة
على ان يعتمد اساسًا للطرح في املزايدة
االول ــى املبلغ املـقــدر مــن الخبير والبالغ
 /373500/دوالر أميركي وبتوزيع ناتج
ال ـث ـم ــن وال ـ ــرس ـ ــوم وامل ـ ـصـ ــاريـ ــف بـنـسـبــة

ملكية كل منهم بحسب قيود الصحيفة
العينية.
تاريخ محضر الوصف.2013/3/22 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2013/4/17 :
العقار املطروح للبيع :العقار رقم /2909/
بـ ــرج ح ـم ــود م ـســاح ـتــه /249/م 2قطعة
ارض قسم منها سليخ بور والقسم االخر
عـلـيــه ب ـنــاء مــؤلــف م ــن قـطـعــة كـبـيــرة لها
بابي حديد جــرار وغرفة ومطبخ وخالء
ومدخل خارجي يــؤدي الــى قفص الــدرج
الــى السطح والـبـنــاء الـقــديــم .يـحــده غربًا
ام ـ ــاك ع ــام ــة ش ــرق ــا  /2910/و/2905/
ـاال  /2904/جنوبًا  /2914/يشترك
شـمـ ً
بملكية الطريق الخاص رقم  ./77/اشارة
مـخــالـفــة ب ـنــاء بـكـتــاب بـلــديــة ب ــرج حمود
عدد /329ص راجع بملفه.
قيمة التخمني /373500/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح بعض التخفيض/336150/ :
دوالر أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2015/5/8الساعة العاشرة صباحًا امام

