األربعاء  31كانون الثاني  2018العدد 3384

إعالنات

فـيــدوسـيــا بــدعــوة ح ـضــرات املساهمني
ف ــي ال ـشــركــة ال ـع ـقــاريــة ل ـل ـشــرق ش.م.ل.
لحضور اجتماع جمعية عمومية عادية
ف ــي مـكـتــب ال ــوك ـي ــل ال ـقــانــونــي لـلـشــركــة
األس ـت ــاذ ال ـي ــاس مـيـشــال ع ـطــا ،الـســاعــة
الـحــاديــة عـشــرة مــن قبل الظهر مــن يوم
االثنني الواقع فيه  19شباط  2018وذلك
إلقــرار ومناقشة جــدول أعمال الجمعية
التالي:
 - 1االستماع إلى تقارير مجلس اإلدارة
ومـفــوضــي املــراق ـبــة عــن أع ـمــال العامني
 2015و.2016
 - 2االستماع إلى تقارير مجلس اإلدارة
ً
ومفوضي املراقبة عمال بأحكام املادتني
 158و 159من قانون التجارة.
 - 3مناقشة الـتـقــاريــر املــالـيــة واألع ـمــال
والحسابات الـعــائــدة للشركة للسنتني
املاليتني  2015و 2016واملصادقة عليها،
وإبـ ـ ـ ــراء ذمـ ــة رئ ـي ــس وأع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
اإلدارة.
 - 4الـ ـ ـت ـ ــداول ب ــوض ــع ال ـش ــرك ــة ب ـع ــد أن
م ـض ــى ع ـل ــى ت ــوق ــف ن ـشــاط ـهــا الـعـمـلــي
وال ـف ـع ـلــي س ـن ــوات عـ ــدة ،ب ـعــد أن بــاعــت

جميع العقارات التي كانت تملكها ،ولم
تـعــد تـمـلــك أي أمـ ــوال و/أو م ــوج ــودات،
وت ـك ـل ـي ــف مـ ــن يـ ـل ــزم ل ـت ـق ــدي ــم ت ـصــريــح
لـلــدوائــر املالية املعنية بتوقف الشركة
عن مزاولة نشاطها.
 - 5تعيني مفوض مراقبة أساسي للسنة
املالية .2018
 - 6بحث أمور أخرى.
مفوضو املراقبة األساسيون
 HLBفيدوسيا
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2018/2/8الثامن
مـ ــن شـ ـه ــر شـ ـب ــاط عـ ـ ــام  ،2018ي ـج ــري
م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال كهربائية في خربة سلم -
قضاء :بنت جبيل ،على أساس التنزيل
املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـثــالـثــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي

للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 244
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2018/2/8الثامن
مـ ــن شـ ـه ــر شـ ـب ــاط عـ ـ ــام  ،2018ي ـج ــري
م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة،
ل ـت ـل ــزي ــم اش ـ ـغـ ــال ك ـه ــرب ــائ ـي ــة فـ ــي ب ـل ــدة:
حومني التحتا  -قـضــاء :النبطية ،على
أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـثــالـثــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الــواردات – املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة البقاع – دائرة التحصيل ـ
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة – السراي الحكومي – الطابق الثاني لتبلغ
ً
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية.

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

نهى فارس معيقل

429424

RR182352239LB

-

-

جوزفني يارد معيقل

1994240

RR182352287LB

-

-

أندره فارس معيقل

2036106

RR182352273LB

-

-

نقوال فارس معيقل

1994241

RR182352295LB

-

-

ريموند فارس معيقل

1244873

RR182352260LB

-

-

ابراهيم علي الدالي

893319

RR150236302LB

-

-

خليل يوسف زرين

438417

RR150235987LB

-

-

يوسف طوني السيقلي

2399396

RR182353185LB

-

-

توفيق مصطفى زعرور

218475

RR182352018LB

-

-

ميشال نقوال الحمصي

351268

RR150236174LB

-

-

اسامة محي الدين الحشيمي

529667

RR182352830LB

-

-

احمد محي الدين الحشيمي

2440499

RR182352826LB

-

-

عبد العظيم محي الدين الحشيمي

2440493

RR182352812LB

-

-

خالد محي الدين الحشيمي

430965

RR182352843LB

-

-

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 193

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني,
املكلفني الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة االلتزام الضريبي في مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى
وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم
نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق LIPANPOST

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

مؤسسة االمني للمصنوعات السكرية

281075

2017/11/08 RR181648042LB

2017/11/29

زياد احمد عز الدين

1985796

2017/11/10 RR181648175LB

2017/11/29

البدر

1909298

2017/11/13 RR181648056LB

2017/12/07

مارون كمال خراط

3053985

2017/11/14 RR184779890LB

2017/12/06

صيدلية صالح (حسن فضل صالح)

16292

2017/11/21 RR126209911LB

2017/12/07
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ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 244
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2018/2/8الثامن
مـ ــن شـ ـه ــر شـ ـب ــاط عـ ـ ــام  ،2018ي ـج ــري
م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة،
ل ـت ـل ــزي ــم اش ـ ـغـ ــال ك ـه ــرب ــائ ـي ــة فـ ــي ب ـل ــدة:
شـ ـح ــور  -قـ ـض ــاء :صـ ـ ــور ،ع ـل ــى أس ــاس
التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـثــانـيــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 244
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2018/2/8الثامن
مـ ــن شـ ـه ــر شـ ـب ــاط عـ ـ ــام  ،2018ي ـج ــري
م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة :شبعا
(ط ــري ــق ال ـه ـب ــاري ــة  -ش ـب ـع ــا)  -ق ـض ــاء:
حاصبيا ،على أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
األولـ ـ ــى الش ـغ ــال ك ـهــربــائ ـيــة وال ــراغ ـب ــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 244
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/157
املنفذ هيثم أحسان خشن/السماعية
املنفذ عليها :نــوال بشناق /بريطانية
الجنسية /السماعية.
ب ـتــاريــخ  2018/1/4ت ـقــرر ابـ ــاغ املنفذ
عليها نوال بشناق ،بريطانية الجنسية،
مقيمة فــي الـسـمــاعـيــة ومـجـهــولــة محل
اإلق ــام ــة حــال ـيــا ب ــوج ــوب ال ـح ـضــور الــى
ق ـلــم دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور لـتـبـلــغ اإلنـ ــذار
التنفيذي واملستندات املرفقة باملعاملة
التنفيذية رق ــم  2017/157موضوعها
تنفيذ حكم إثبات طــاق واال اعتبر كل
تبليغ لك ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
اسيل برجي
إعالن
مــن أمــانــة السجل العقاري فــي البقاع -
زحله
ً
طلب عماد أنيس هاشم بصفته وكيال
عــن عبدالله قاسم غــزال سـنــدات تمليك
بــدل عــن ضــائــع بحصة املــوكــل عبدالله
قاسم غــزال بالعقارات رقــم  1230و833
و 800قب الياس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في البقاع
لينا جنبالط
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إعالن
مــن أمــانــة السجل العقاري فــي البقاع -
زحله
ً
طلب عماد أنيس هاشم بصفته وكيال
عــن خــالــد محمد هــاشــم سـنــدات تمليك
ب ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع ملـ ــورثـ ــي املـ ــوكـ ــل عـلــي
احمد هاشم بحصصه بالعقارات رقم
 846و 2025و 2026و 948و 953و2024
و 845ول ـل ـم ــورث ــة س ـع ــاد اح ـم ــد هــاشــم
بحصصها بالعقارات  953و 948و2026
و 2025و 846جميعها جديتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في البقاع
لينا جنبالط
إعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طلبت ناتالي سليمان بو شقرا وكيلة
نصير بديع ابــو شقرا احــد ورثــة بديع
شاهني ابو شقرا سند ملكية بدل ضائع
للعقار  11حارة جندل.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ مــرج ـع ـيــون
بــرئــاســة الـقــاضــي محمد عبدالله يبلغ
ال ــى املـنـفــذ عليها عــزيــزة س ـعــود أيــوب
وف ـك ـت ــوري ــا سـ ـع ــود أيـ ـ ــوب امل ـج ـهــول ـتــي
ً
محل االقــامــة ،عـمــا بــأحـكــام امل ــادة 409
أ.م.م .تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها في
املعاملة التنفيذية رقم  2016/13انــذارًا
اجرائيًا موجهًا اليكم من طالبي التنفيذ
اسكندر فيليب ابو كسم ورفيقه ناتجًا
عن طلب تنفيذ اقرار بيع عادي لعقارات
في منطقة جديدة مرجعيون العقارية.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
ام ــام ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
قــانــونــي الس ـت ــام االنـ ـ ــذار ومــربــوطــاتــه
علمًا ان التبليغ يتم قــانــونــا بانقضاء
م ـه ـل ــة عـ ـش ــري ــن يـ ــومـ ــا عـ ـل ــى نـ ـش ــر ه ــذا
االعالن تضاف اليها مهلة املسافة ،واال
فكل تبليغ لكم فــي قلم الــدائــرة ولصقًا
على باب ردهتها يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
محمد حرب

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
alemtu yohanes ulore
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/949946
غادر العامل املصري
اب ــراهـ ـي ــم ع ـب ــد ال ـل ــه ف ـت ـحــي مـحـمــد
الخضرى
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 71/100533
غادر العمال البنغالدشييون
nizam uddin
md ibad ali morol
aminul
mohammad nur
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/100533
غادر العامل البنغالدشي
leton
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 03/309193
غادرت العاملة االثيوبيه
Tigist tesfaye setegn
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/167070

