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◄ إعالنات رسمية ►
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2017/1/13
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /750.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/12/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2417
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب خــالــد عـبــدالـغـنــي كـنـعــان شهادتي
قيد بدل ضائع العقارين  627و 643انان.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طلبت ماري الياس الحاج ملورثها الياس
حـبـيــب ال ـح ــاج س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
العقار  652طنبوريت.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طلبت امال نجيب سليمان نمر شهادتي
ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ال ـع ـق ــاري ــن  585و586
عازور.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلبت دولــي فيكتور قصير سند تمليك
بدل عن ضائع للقسم  16من العقار 243
منطقة الرميل.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

يبلغ الى املنفذ املنفذ عليها شركة توب
غيرز ش.م.ل .وعز الدين حسني طه البابا.
ً
عـمــا بــاحـكــام املـ ــادة /409أ.م.م .تنبئكم
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت بـ ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2016/1206انذارًا
تنفيذيًا موجهًا إليكما من طالب التنفيذ
الشركة الــدولـيــة للتمويل لبنان ش.م.ل.
ناتجًا عن طلب تنفيذ سندات دين بقيمة
/65701/د.أ .عدا اللواحق.
وعليه تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املـهـلــة ومـهـلــة االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي البالغة
عشرة ايــام الــى متابعة التنفيذ بحقكما
ً
اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
إزدهار عاصي
إعالن
املوضوع :تصحيح خطأ في إعالن البيع
املرجع :دائرة تنفيذ دوما
لقد سقط سهوًا فــي إعــان البيع املحدد
بـتــاريــخ  2016/12/19فــي املـعــامـلــة رقــم
 2015/55املتكونة بني ربيع عبيد واملنفذ
عليهما تــراز عبود الجرماني وجرجس
عبود جرجس لناحية عــدم ذكــر مساحة
العقار وهــي /1022/م 2للعقار /1054/
محمرش.
فإقتضى التصحيح
البترون في 2016/12/5
رئيسة قلم محكمة البترون
وفاء ضاهر
إعالن شطب
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ب ـن ـ ً
ـاء لـلـطـلــب امل ـق ــدم ب ـتــاريــخ 2016/9/7
ص ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2016/12/1قـ ـ ـ ــرارًا عــن
حـضــرة الـقــاضــي امل ـشــرف قـضــى بشطب
قيد هواش بولس الشاكوش من السجل
ال ـت ـج ــاري الـ ـع ــام ذات ال ــرق ــم ،3011572
االسم التجاري "الشاكوش للتجارة" رقم
التسجيل املالي .3246889
ل ـل ـم ـت ـض ــرر م ـه ـل ــة عـ ـش ــرة اي ـ ـ ــام ل ـت ـقــديــم
اع ـتــراضــه الـخـطــي عـلــى ه ــذا اإلجـ ــراء من
تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2016/13
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــي ض ــده ـم ــا :سـعــاد

عبدالله العيناتي وجـفــري عبدالله حنا
ً
فرحه ـ ـ من بلدة كفرعقا أصال ومجهولي
محل االقامة حاليًا.
بالدعوى املقدمة ضدكما من املستدعي
مـيـشــال فــاضــل ورفـيـقــه بــوكــالــة املحامي
ج ـ ــورج ن ـص ــار تــدعــوك ـمــا هـ ــذه املـحـكـمــة
السـتــام الحكم الـصــادر عنها برقم 146
ب ـت ــاري ــخ  2016/11/28امل ـت ـض ـمــن ازالـ ــة
ال ـش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـق ــار  656أمـ ـي ــون وف ــي
العقارين رقم  1498و 1501منطقة كفرعقا
العقارية عن طريق بيعها باملزاد العلني
ل ـل ـع ـمــوم ل ـص ــال ــح الـ ـش ــرك ــاء امـ ـ ــام دائـ ــرة
التنفيذ املـخـتـصــة وتــوزيــع نــاتــج الثمن
والرسوم بني الشركاء كل بنسبة حصته
في امللكية وذلك خالل مهلة ثالثني يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
نحن القاضي العقاري في الجنوب
قرر القاضي العقاري في الجنوب اعادة
تـكــويــن محضر مـفـقــود للعقار رق ــم 146
صديقني العقارية وتكليف الخبير زين
مكي للكشف على العقار يوم الثالثاء في
 2016/12/20وتعيني يوم الثالثاء الواقع
فــي  2017/1/24مــوعـدًا الع ــادة التكوين
واعالن محتويات العقار واسماء املالكني
ويحق لكل من له عالقة بالعنصر املفقود
ت ـق ــدي ــم ط ـل ـبــاتــه ح ـس ــب االص ـ ـ ــول م ـع ــززًا
باملستندات املؤيدة لغاية موعد الجلسة.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـ ـل ــب املـ ـح ــام ــي ط ـل ـع ــت يـ ـح ــي ال ـح ـســن
ملــوكـلـتــه نـ ــداء ال ـح ـســن س ـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  49بتوراتيج.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب جـ ــورج ح ـنــا ج ــري ــج بــالــوكــالــه عن
جـ ــورج سـ ــاره س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 2213داربعشتار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلـبــت ه ـنــد ي ــوس ــف ال ـح ــام ــض ملــورثـهــا
يوسف الحامض سند بدل ضائع للعقار
 1427مجدليا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني ال ــواردة أسـمــاؤهــم فــي الـجــدول أدن ــاه للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في
بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أعــاه ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعــام على املوقع االلكتروني الخاص بــوزارة
املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

محمد انور االتات

246797

RR160366602LB

يوسف مخايل ليشع

261833

RR160366545LB

وليد محمد االحمد

581414

RR160366514LB

حسني علي اسماعيل

1976828

RR160366721LB

يحي احمد مكية

2033571

RR160366390LB

نايف حسني عز الدين

2035705

RR160366409LB

غالية جميل نور الدين

2415963

RR160366749LB

سمر مصطفى عساف

2482272

RR160366355LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 2359
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني ال ــواردة أسـمــاؤهــم فــي الـجــدول أدن ــاه للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في
بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أعــاه ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعــام على املوقع االلكتروني الخاص بــوزارة
املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

مؤسسة علي عبد اللطيف صالح

261560

RR160366531LB

فرحان رفيق اسماعيل

297453

RR160366528LB

حسن علي الهق

411220

RR160366488LB

 MINAR TRADINGـ ـ محمد انور االتات

618264

RR160366593LB

منال صالح

1351754

RR160366386LB

شركة املوسوي غروب للتعهدات والتجارة

1366504

RR160366505LB

توينز غروب حسني محمد الديراني وشركاؤه 1702833
ش.ت.ب

RR160366443LB

عفيفي محمد حمدان

2506038

RR160366324LB

لودي ميالد البويري

3078327

RR160366372LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 2359
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة – مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائــرة
خدمات املكلفني
املكلفني ال ــواردة أسـمــاؤهــم فــي الـجــدول أدن ــاه للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في
بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أعــاه ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعــام على املوقع االلكتروني الخاص بــوزارة
املالية:
اسم املكلف

رقم
املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ للصق

ن ـ ـضـ ــال ح ـســن RR160365933LB 1797517
ناصر الدين

2016/10/31 2016/09/30

مـ ـ ـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــة RR160365947LB 1874329
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
نـ ــاصـ ــر ال ــدي ــن
التجارية

2016/10/31 2016/09/30

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 2359

