االثنين  31تشرين األول  2016العدد 3021

إعالنات
◄ وفيات ►
بلدية كفرشيما ومخاتيرها
والدته املرحومة تافيدا ديب القارح
زوجته رنده فؤاد عازار
أبناؤه مجد
وعد
ملحم جونيور
إبـنـتــه غـنــوة زوج ــة املـهـنــدس مــارك
سلوم وعائلتهما
شقيقتاه اوالد املرحومة نوال أرملة
املرحوم توفيق سليم وعائالتهم
ليلى أرملة املرحوم معني حرفوش
وعائلتهما (في املهجر)
وعـ ـ ــائـ ـ ــات :ب ـ ــرك ـ ــات ،عـ ـ ـ ـ ــازار ،دي ــب
ال ـ ـقـ ــارح ،سـ ـل ــوم ،س ـل ـيــم ،ح ــرف ــوش،
بــربــور ،مـيــان ،مسعود ،جابريان،
ال ـ ـغـ ــاوي وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم فـ ــي ل ـب ـنــان
واملهجر وعموم عائالت كفرشيما
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن األس ــى
ف ـق ـي ــده ــم الـ ـغ ــال ــي املـ ــأسـ ــوف عـلـيــه
املرحوم
املوسيقار
ملحم أنطون بركات
الــراقــد على رجــاء القيامة والحياة
األب ــدي ــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  28تـشــريــن
األول  2016متممًا واجباته الدينية.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم ــي اإلث ـن ــن 31
الجاري والثالثاء  1تشرين الثاني
 2016اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة الـحــاديــة
عـشــرة قـبــل الـظـهــر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء في صالون كنيسة
السادسة
الـقــديـســن ب ـطــرس وب ــول ــس لـلــروم
األرثوذكس ،كفرشيما.
ولكم من بعده طول البقاء

◄شكر على تعزية ►
عائلة املــرحــوم الـحــاج واجــد أحمد
دوم ـ ــان ـ ــي وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم ي ـش ـك ــرون
ّ
املعزين بفقيدهم
تـ ـتـ ـق ــدم ع ــائـ ـل ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم الـ ـح ــاج
واج ــد أحـمــد دومــانــي وأنـسـبــاؤهــم
بخالص الشكر والتقدير للمشاعر
الـنـبـيـلــة وم ـظــاهــر ال ـت ـعــاطــف الـتــي
أحـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــوا ب ـ ـهـ ــا بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة وفـ ـ ــاة
فقيدهم ،مــن شخصيات سياسية
ودب ـل ــوم ــاس ـي ــة وإداري ـ ـ ـ ــة وروحـ ـي ــة
واج ـت ـم ــاع ـي ــة وع ـس ـك ــري ــة وأم ـن ـي ــة
وحزبية وإعالمية ونقابية وفنية
وث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة وت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة وج ــامـ ـعـ ـي ــة
ّ
ّ
وفــاعـلـيــات أهـلـيــة ،وك ــل مــن تلطف
وواساهم من داخل لبنان وخارجه،
س ـ ـ ــواء ب ــال ـح ـض ــور ال ـش ـخ ـص ــي أو
بــاالت ـصــال الـهــاتـفــي أو ال ـبــرقــي أو
البريد االلكتروني ،سائلني املولى
ّ
ّ
ع ــز وج ــل أن ال يــريـهــم م ـكــروهــا أو
يفجعهم بعزيز.

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات

03/662991
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ب ـل ـ ّـدي ــة بـ ـش ـ ّـري ع ــن بـ ــدء اسـتـقـبــال
طـلـبــات الـتــرشـيــح لــوظـيـفــة "جــابــي" (فئة
ً
ابتداء من تاريخ  24تشرين االول
رابعة)
ولـغــايــة  7تـشــريــن الـثــانــي  2016ضمنًا،
لــاطــاع على ال ـشــروط االت ـصــال ببلدية
بشري عبر 06/617088 :ـ ـ .06/617068
رئيس بلدية بشري
فرادي كيروز
إعالن بيع باملعاملة 2016/771
محكمة تنفيذ عقود ّ
السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـ ـبـ ــاع بـ ـ ــاملـ ـ ــزاد الـ ـعـ ـلـ ـن ــي ن ـ ـهـ ــار االثـ ـن ــن
فـ ــي  2016/11/14الـ ـس ــاع ــة  2:30بـعــد
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا كريستيل
مـ ـي ــاد الـ ـغ ــري ــب مـ ــاركـ ــة ب ام ف 3.0 -
  X3م ــودي ــل  2005رقـ ــم /530368/بً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ بنك االعـتـمــاد املـصــرفــي ش.م.ل.
وكيلته املـحــامـيــة سـحــر ولـيــد فرنسيس
الـ ـب ــال ــغ  $/15.101.40/ع ـ ــدا ال ـل ــواح ــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/9916/واملـطــروحــة
بسعر  $/7000/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وأن رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/1.176.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد إل ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع ّ
سيارة عدد 2016/429
ّ
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي ج ــورج
أوغست عطية
تباع باملزاد العلني االثنني 2016/11/14
الساعة الثالثة بعد الظهر سيارة املنفذ
عليها جـنــات ف ــوزي غــريــزي مــاركــة ب ام
ف  325CIمــوديــل  2001ل ــون فـضــي رقــم
ً
/421490/ج امل ـح ـجــوزة تـحـصـيــا لدين
فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته املحامية ماري
ش ـه ــوان ال ـبــالــغ /17.689.935/ل.ل .عــدا
ال ـل ــواح ــق وامل ـخ ـم ـنــة بـمـبـلــغ /8000/د.أ.
واملـ ـط ــروح ــة ب ـم ـب ـلــغ /5200/د.أ .أو مــا
يعادله بالعملة الوطنية ورسوم امليكانيك
هي /306.000/ل.ل .فعلى الراغب بالشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد امل ـ ـحـ ــدد إلـ ـ ــى مـ ــرآب
فرنسبنك الحمراء مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شيك مقبول و 5٪رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لـشــراء وتــركـيــب محطة
نقالة كاملة  20م.ف.أ .فــي بـلــدة عاصون
ووضعها بالخدمة ،مــوضــوع استقصاء
االسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــار رقـ ـ ـ ـ ــم ث4د 4915/ت ـ ــاري ـ ــخ
 ،2016/5/18قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/11/25عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اسعار املذكور أعاله الحصول على نسخة
م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر.
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 2016/10/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2078

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات /املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع ،املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة ـ ـ السراي الحكومي مبنى املالية ،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 أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

مروان يوسف يحي

1675092

RR161964403LB

2016/09/06

2016/09/20

جورج جوزيف عقل

1702745

RR161964448LB

2016/09/05

2016/09/16

باسم محمد يقطني

1243005

RR161964638LB

2016/09/19

2016/09/29

وسام ناظم مسعد

1361525

RR161964828LB

2016/09/21

2016/09/30

شركة فانتاستيكو ش.م.م1012043 FANTASTICO .

RR161965046LB

2016/09/26

2016/10/05

احمد عيسى واكد

1172658

RR161964814LB

2016/09/27

2016/10/06

غسان مطانس امليدع

254138

RR161965219LB

2016/09/28

2016/10/05

سرين عامر بو شاهني

1982870

RR161965182LB

2016/09/29

2016/10/10

طانوس رشيد توما

45793

RR161956818LB

-

2016/2/11

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 2050

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية البقاع ـ ـ دائرة الضرائب النوعية ـ ـ ر" املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة ،مالية البقاع ،دائرة الضرائب النوعية /رسم االنتقال ط1.
لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية.
اسم املكلف

رقم التكليف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

جيزيل البير حجار

2552002

RR147324355LB

2016/09/28

2016/10/07

سامي البير الحجار

217029

RR147324364LB

2016/09/28

2016/10/07

كابي البر حجار

208493

RR147324381LB

2016/09/28

2016/10/07

غبريال اميل الغريب

104256

RR147324435LB

2016/09/29

2016/10/06

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 2050

