18

الخميس  31آب  2017العدد 3264

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

نشر إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية في بعلبك
املستدعى ّ ضدهم لويس وفيليب وديانا
وتــريــز حــنــا ب ــراك املجهولي محل االقــامــة
لـلـحـضــور شـخـصـيــا أو م ــن ي ـن ــوب عنهم
قانونًا الــى قلم املحكمة فــي بعلبك لتبلغ
اوراق الدعوى وتقرير الخبير في الدعوى
الـعـقــاريــة املـقــدمــة مــن املستدعيات هويدا
حنا براك ورفاقها بوكالة إ .نديم اللقيس
واملـسـجـلــة بــرقــم اس ــاس  2013/364مــدور
 2017/82وال ـت ــي تـطـلــب بـمــوجـبـهــا ازال ــة
الشيوع في كل من العقارات  /39/و/353/
و /428/و /38/و /394/و /592/و/680/
و /591/من منطقة شليفا العقارية.
وللمستدعى ضــدهــم مهلة تسعني يومًا
من تاريخ النشر وإال يصار إلــى ابالغهم
جميع االوراق والـقــرارات بما فيها الحكم
النهائي لصقًا على باب ردهة املحكمة.
رئيس القلم
وفاء محمد علي الرفاعي

إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب نعمان خليل زح ــاوي بوكالته عن
ت ــاري ــز وه ـي ــب م ــوران ــي املـ ـع ــروف مـ ــارون
زوجة املرحوم انطوان حداد وكيلة جانيت
الياس شكور سندي تمليك بدل عن ضائع
عن حصة موكلتها  /جانيت الياس شكور
بالعقارين  751و 752منطقة الرميل.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب خليل حنا كــرم بالوكالة عــن جنات
زي ـ ـ ـ ــدان سـ ـن ــد بـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ل ـل ـع ـق ــار 473
عفصديق.
للمعترض  15يوما للمراجعة
امني السجل العقاري

شركة يانور  Yanoorش.م.م

2486070

RR159548948LB

2017/06/01

2017/08/03

كرمة عمر حسني

3211173

RR159549002LB

2017/06/01

2017/08/03

الياس عساف صوايا

46555

RR159549285LB

2017/06/06

2017/08/04

امني سليم معلوف

223246

RR159549435LB

2017/06/06

2017/08/02

ابراهيم جوزف قريطم

251462

RR159549055LB

2017/06/06

2017/08/02

فادي جوزف قريطم

251463

RR159549118LB

2017/06/06

2017/08/02

العجمي للخليخ العربي ش.م.م

1394495

RR159549254LB

2017/06/06

2017/08/03

ش ـ ـيـ ــريـ ــن لـ ـت ــأجـ ـي ــر ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات 1964013
CHIRIN RENT CAR

RR159549299LB

2017/06/05

2017/08/03

2074129

RR159549400LB

2017/06/07

2017/08/02

عـ ـ ـب ـ ــد املـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــب ج ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ــدي ـ ــن 2777083
املجذوب

RR159549033LB

2017/06/05

2017/08/08

فارس فارس التوت

2805565

RR159549020LB

2017/06/06

2017/08/02

مؤسسة التوت التجارية

2816693

RR159549016LB

2017/06/06

2017/08/02

382402

RR159549427LB

2017/06/08

2017/08/02

549126

RR159549546LB

2017/06/09

2017/08/02

549130

RR159549617LB

2017/06/09

2017/08/02

161790

RR159549444LB

2017/06/13

2017/08/03

415016

RR159549648LB

2017/06/12

2017/08/02

1445444

RR159549594LB

2017/06/13

2017/08/02

99124

RR159549634LB

2017/06/14

2017/08/02

214106

RR159549625LB

2017/06/15

2017/08/03

1443213

RR159549585LB

2017/06/16

2017/08/02

2960875

RR159549798LB

2017/06/23

2017/08/04

1361525

RR159550028LB

2017/07/05

2017/08/02

44850

RR159549740LB

2017/07/06

2017/08/02

2279231

RR159550195LB

2017/07/12

2017/08/04

2469919

RR159550181LB

2017/07/12

2017/08/04

أحمد توفيق أبو جخ

2905657

RR159550204LB

2017/07/12

2017/08/04

خالد قاسم نسبني

213481

RR159550575LB

2017/07/25

2017/08/03

شــركــة امل ـيــس لـلـصـيــرفــه(جـمـيــل 46653
امليس و شركاه)

RR159550819LB

2017/08/01

2017/08/09

شـ ـ ــركـ ـ ــة دي ـ ـ ـ ــب ام ـ ـ ـ ــن وش ــريـ ـك ــه 49438
للصيرفة

RR159550734LB

2017/07/27

2017/08/08

ديب محمد امني

49452

RR159550717LB

2017/07/27

2017/08/08

شركة البقاع للدعاية والنشر

206060

RR159550694LB

2017/07/28

2017/08/04

انياس كرستني حسني دلول

3085073

RR159550907LB

2017/08/03

2017/08/10

زلوكس رينت ايكار

إعالن
واملواعيد
التواريخ
حسب
املختوم
الظرف
وبواسطة
عامة
تجري مصلحة األبـحــاث العلمية الزراعية مناقصات
جوزف يعقوب مطلي
املحددة تجاه اسم كل منها وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق ـ ـ البقاع:
بشرى مخايل بشارة بشارة
املوعد
التاريخ
اسم املناقصة
سليم مجلى الشماس
 .1تلزيم تقديم وتركيب تجهيزات وآالت مخبرية لزوم
الساعة العاشرة من صباح يوم
2017/9/26
مختبر البكتيريا النباتية في محطة الفنار التابعة
الثالثاء.
بولس نجيب بو زخم
للمصلحة
وليد فضل القادري
 .2تلزيم تقديم وتركيب آالت وتجهيزات مخبرية لزوم
الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم
2017/9/26
مختبر الترسبات الكيميائية في محطة الفنار التابعة
الثالثاء.
احمد جمعه للتجارة
للمصلحة.
شركة السحاب ش.م.م
 .3تلزيم تقديم وتركيب آالت مخبرية لزوم مصلحة
الساعة العاشرة من صباح يوم
2017/9/27
االبحاث العلمية الزراعية.
االربعاء.
شــركــة نـصــر لتاجير الـسـيــارات
ش.م.م
فعلى من يهمه االمر الحصول على دفتر الشروط الخاص املودع نسخًا عنه في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع
لدى قسم املناقصات وفي محطة الفنار ـ ـ جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي علمًا بأن احمد حسن جمعه
ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة مصلحة االبحاث العلمية في محطة تل عمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل الدوام اصالن اديب سلوم
الرسمي على ان تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل
وسام ناظم مسعد
العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  28آب  2017شركة حمدان للتجارة العامة
رئيس مجلس اإلدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام توفيق احمد ابو جخ
التكليف  1664دالل احمد ابو جخ
إعالم تبليغ
املوضوع  :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية ال ــواردات – املصلحة املالية اإلقليمية فــي محافظة البقاع -
دائرة التحصيل -املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة  -السراي
الحكومي -الطابق الثاني 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 موقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية .
إسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

صيدلية 2001

257215

RR159547409LB

2017/05/10

2017/08/03

مشارف صغبني

73686

RR159548038LB

2017/05/19

2017/08/02

شركة بكاغاز ش.م.م

13212

RR159548537LB

2017/05/22

2017/08/02

ايوب عقل غسطني

14810

RR159548130LB

2017/05/22

2017/08/02

مؤسسة ايوب غسطني وشريكه 14812

RR159548126LB

2017/05/22

2017/08/02

La pouponnière

2202635

RR159548483LB

2017/05/23

2017/08/02

باسم محمد يقطني

1243005

RR159548599LB

2017/05/26

2017/08/03

اياد تيسير دعبول

247618

RR159548571LB

2017/05/29

2017/08/04

سمر سلو احمد الشاكر

294843

RR159548231LB

2017/05/29

2017/08/02

عواطف محمد خليل

351142

RR159548761LB

2017/05/30

2017/08/08

خالد حسني الحاج

753964

RR159548775LB

2017/05/30

2017/08/03

مؤسسة السمر التجارية

1140004

RR159548228LB

2017/05/29

2017/08/02

2013857 BJB
INTERNATIONAL
TRADING COMPANY SARL

RR159548625LB

2017/05/30

2017/08/03

شــركــة كــازيـنــو ج ــارة الـ ــوادي 84696 /
جوزف وجورج وايلي قريطم

RR159549081LB

2017/06/01

2017/08/02

شــركــة كــازيـنــو ج ــارة الـ ــوادي 84696 /
جوزف وجورج وايلي قريطم

RR159549095LB

2017/06/01

2017/08/02

طارق حسني طويل

242352

RR159548965LB

2017/06/01

2017/08/04

محمود محمد املجذوب

347995

RR159549104LB

2017/06/01

2017/08/03

S.K.A.F. SERVICES

716439

RR159548951LB

2017/05/31

2017/08/03

ابتسام حسني الخطيب

1258266

RR159549135LB

2017/06/01

2017/08/03

وليد ابراهيم عبد الخالق

1380988

RR159548877LB

2017/06/01

2017/08/03

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ .

)

اﻷﺳﺒﻮع ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ روﻛﺰ
اﻷﺣـــﺪ
09.30 PM

(

رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة البقاع
ألني الجميل
عن رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة البقاع باالنابة
رئيس دائرة التدقيق املالي
أسعد القاصوف
التكليف 1612

