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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ أمر ّ
مهمة
ت ــدع ــو وزارة امل ــال ـي ــة ـ ـ ـ ـ م ــدي ــري ــة املــال ـيــة
املالية العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات (مالية
لبنان الجنوبي /دائرة التدقيق) املكلفني
ال ـ ـ ـ ــواردة أس ـم ــاؤه ــم ف ــي الـ ـج ــدول ادنـ ــاه
م ـج ـهــولــي م ــرك ــز ال ـع ـمــل وم ـح ــل االق ــام ــة
حاليًا للحضور شخصيًا او مــن ينوب
عنه قانونًا خــال مهلة ثالثني يومًا من
تــاريــخ  2015/08/20ال ــى مــركــز الــدائــرة
الـكــائــن فــي مـحــافـظــة لـبـنــان الـجـنــوبــي /
صيدا /السراي الحكومي /مبنى مالية
لبنان الجنوبي /دائرة التدقيق /الطابق
الثاني لتبلغ أمر ّ
مهمة.
وفــي حــال عــدم الحضور يعتبر التبليغ
ً
ح ـ ــاص ـ ــا بـ ـ ـص ـ ــورة ص ـح ـي ـح ــة ب ـت ــاري ــخ
ً
 2015/09/19ع ـم ــا بــأح ـكــام امل ـ ــادة 28
من القانون رقم  44تاريخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
اسم املكلف
شركة full screen media
s.a.r.l

رقم املكلف
2157188

للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى
مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
ال ـه ــات ــف 07/720012 :ـ ـ ـ ـ  07/720014ـ ـ
07/754086
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسني
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد عبد الله
التكليف 1494
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ أمر ّ
مهمة
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية املالية
العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات (مالية لبنان
ال ـج ـن ــوب ــي /دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ــدق ـي ــق) املـكـلـفــن
ال ـ ـ ـ ــواردة أسـ ـم ــاؤه ــم ف ــي ال ـ ـجـ ــدول ادنـ ــاه
م ـج ـهــولــي م ــرك ــز ال ـع ـمــل وم ـح ــل االق ــام ــة
حــالـيــا للحضور شخصيًا او مــن ينوب
عنه قانونًا خــال مهلة ثالثني يومًا من
تــاريــخ  2015/08/20ال ــى مــركــز الــدائــرة
الـكــائــن فــي مـحــافـظــة لـبـنــان الـجـنــوبــي /
صيدا /الـســراي الحكومي /مبنى مالية
لبنان الجنوبي /دائرة التدقيق /الطابق
الثاني لتبلغ أمر ّ
مهمة.
وفــي حــال عــدم الحضور يعتبر التبليغ
ً
ح ـ ــاص ـ ــا ب ـ ـص ـ ــورة ص ـح ـي ـح ــة بـ ـت ــاري ــخ
ً
 2015/09/19ع ـم ــا ب ــأح ـك ــام املـ ـ ــادة 28
من القانون رقــم  44تاريخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
رقم املكلف
اسم املكلف
م ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــره ـ ـ ــان 1725732
ل ـل ـت ـجــارة ال ـع ـ ّ
ـام ــة (عـبــد
الكريم حسني فارس)
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى
مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
ال ـه ــات ــف 07/720012 :ـ ـ ـ ـ  07/720014ـ ـ
07/754086
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسني
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبد الله
التكليف 1494

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ النتيجة االولية للتدقيق
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية املالية
العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات (مالية لبنان
الجنوبي /دائرة التدقيق) املكلف الوارد
اسـمــه فــي ال ـجــدول ادن ــاه املـجـهــول مركز
ال ـع ـمــل وم ـحــل االق ــام ــة حــال ـيــا للحضور
شخصيًا او من ينوب عنه قانونًا خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ 2015/08/20
ال ــى مــركــز ال ــدائ ــرة ال ـكــائــن ف ــي محافظة
لـ ـبـ ـن ــان الـ ـجـ ـن ــوب ــي /ص ـ ـ ـيـ ـ ــدا /ال ـ ـسـ ــراي
الحكومي /مبنى مالية لبنان الجنوبي/
دائـ ــرة ال ـتــدق ـيــق /ال ـطــابــق ال ـثــانــي لتبلغ
املقترحات االولية لتعديل التصريح.
وفــي حــال عــدم الحضور يعتبر التبليغ
ً
ح ـ ــاص ـ ــا ب ـ ـص ـ ــورة ص ـح ـي ـح ــة بـ ـت ــاري ــخ
ً
 2015/09/19ع ـم ــا ب ــأح ـك ــام املـ ـ ــادة 28
من القانون رقــم  44تاريخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
اسم املكلف
شركة ليبريت Le
 beryteش.م.م.

رقم املكلف
1922077

تبدأ مهلة ابداء املالحظات على النتيجة
االول ـيــة للتدقيق امل ـحــددة بـثــاثــن يومًا
اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
اي فـ ـ ــي  2015/09/20وتـ ـنـ ـتـ ـه ــي فــي
 2015/10/19ضمنًا.
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى
مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
ال ـه ــات ــف 07/720012 :ـ ـ ـ ـ  07/720014ـ ـ
07/754086
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسني
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبد الله
التكليف 1494

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ النتيجة االولية للتدقيق
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية املالية
العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات (مالية لبنان
الجنوبي /دائرة التدقيق) املكلف الوارد
اسـمــه فــي ال ـجــدول ادن ــاه املـجـهــول مركز
ال ـع ـمــل وم ـحــل االق ــام ــة حــال ـيــا للحضور
شخصيًا او من ينوب عنه قانونًا خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ 2015/08/20
ال ــى مــركــز ال ــدائ ــرة ال ـكــائــن ف ــي محافظة
لـ ـبـ ـن ــان الـ ـجـ ـن ــوب ــي /ص ـ ـ ـيـ ـ ــدا /ال ـ ـسـ ــراي
الحكومي /مبنى مالية لبنان الجنوبي/
دائـ ــرة ال ـتــدق ـيــق /ال ـطــابــق ال ـثــانــي لتبلغ
املقترحات االولية لتعديل التصريح..
وفــي حــال عــدم الحضور يعتبر التبليغ
ً
ح ـ ــاص ـ ــا ب ـ ـص ـ ــورة ص ـح ـي ـح ــة بـ ـت ــاري ــخ
ً
 2015/09/19ع ـم ــا ب ــأح ـك ــام املـ ـ ــادة 28
من القانون رقــم  44تاريخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
اسم املكلف
ربيع كامل حيدر

رقم املكلف
2158696

تبدأ مهلة ابداء املالحظات على النتيجة
االول ـيــة للتدقيق امل ـحــددة بـثــاثــن يومًا
اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
اي فـ ـ ــي  2015/09/20وتـ ـنـ ـتـ ـه ــي فــي
 2015/10/19ضمنًا.
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى
مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
ال ـه ــات ــف 07/720012 :ـ ـ ـ ـ  07/720014ـ ـ
07/754086
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسني
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبد الله
التكليف 1494

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب املحامي طــارق خبازي ملوكلته مي
ال ـخــوري سند بــدل ضــائــع للعقار 1804
رحبه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب مروان منصور بالوكاله عن ميشال
وب ــديـ ـع ــه الـ ـش ــاط ــر سـ ـن ــدي ب ـ ــدل ضــائــع
للعقارين  183و 351كرم عصفور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طـلــب مـحـمــد الـكـنــج ملــورثــه رف ـيــق الكنج
سند بدل ضائع للعقار  142الحميره.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
ط ـل ـب ــت وف ـ ـ ــاء غ ـن ـط ــوس مل ــورثـ ـه ــا رمـ ــاح
عبدالعال سندي بدل ضائع للعقارين 6
و 189الخريبه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس ـت ـق ـصــاء اس ـع ــار ل ـش ــراء ع ـ ــوازل عـبــور
توتر متوسط  24ك.ف .ـ ـ  2500أمبير لزوم
محطات املكلس ـ ـ الـحــرج ـ ـ رأس بيروت
الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول علی
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــی أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا بأن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/9/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/8/12
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
املهندس كمال الحايك
التكليف 1549
إعالن مناقصة عمومية معادة
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة م ـ ـعـ ــادة وف ـ ــق دف ـتــر
الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص لـ ــ»تـ ـق ــدي ــم سـ ـي ــارات
ج ــدي ــدة ل ـ ــزوم امل ـص ـل ـحــة الــوط ـن ـيــة لنهر
ال ـل ـي ـط ــان ــي» .ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى مـلــف
التلزيم وتسلم نسخة عنه ضمن الــدوام
ف ــي م ـك ـتــب مـصـلـحــة ال ـص ـف ـقــات ف ــي ش.
ب ـ ـشـ ــاره ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غـ ـن ــاج ــه ،ط4
مقابل دفع مبلغ /300.000/ل.ل .نقدًا الى
صندوق املصلحة .تقدم العروض باليد
الى القلم املركزي حتى ظهر يوم االربعاء
 ،2015/09/16وتـفــض فــي جلسة علنية
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي
على العنوان اعاله.
املدير العام باالنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1567
إعالن مزايدة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مــزايــدة عمومية بــالـظــرف املـخـتــوم وفــق
دفـتــر ال ـشــروط الـخــاص لــ»بـيــع كمية من
القمح غير املغربل وغير املعقم من موسم
ال ـع ــام  .»2015يـمـكــن االطـ ــاع عـلــى ملف
املزايدة وتسليم نسخة عنه مجانًا ضمن
ال ــدوام فــي مكتب مصلحة الصفقات في
ش .بـشــاره ال ـخــوري ،بناية غناجه ،ط.4
تـقــدم ال ـعــروض باليد الــى القلم املــركــزي
ح ـتــى ال ـســاعــة  12.00م ــن ي ــوم االرب ـع ــاء
 ،2015/09/09وتـفــض فــي جلسة علنية
ال ـس ــاع ــة  10,00م ــن الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي على
العنوان اعاله.
املدير العام باالنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1568
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
برئاسة القاضي بسام مولوي
وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن ش ـ ـ ــادي ال ـح ـجــل
وسمر البحيري
رقم االوراق2015/361 :
الجهة املستدعية :اوسكار طراقجيان
االوراق امل ـط ـل ــوب اب ــاغ ـه ــا :االس ـت ــدع ــاء
املـ ـق ــدم م ــن ال ـج ـه ــة امل ـس ـتــدع ـيــة ب ـتــاريــخ
 2015/7/27تحت الرقم  2015/361والذي
تطلب بموجبه:
اتخاذ القرار باجراء النشر املقتضى وفقًا
للمادة املذكورة.
ومـ ــن ث ــم اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار ن ــاف ــذ ع ـل ــى اص ـلــه
ي ـق ـضــي بـ ــأن ت ـش ـطــب م ــن ع ـلــى صحيفة
العقار  43املدور اشارة الحجز رقم 2315
تاريخ  1967/12/19املوضوعة بموجب
القيد رقم  2365تاريخ .1967/12/19
فعلى من لديه اي اعتراض او مالحظات
ع ـلــى ذل ــك ال ـت ـقــدم ب ـهــا ال ــى ق ـلــم املحكمة
وذلــك في مهلة عشرين يومًا تلي تاريخ
النشر االخير.
بيروت في  30تموز 2015
رئيس القلم
بشرى البستاني
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

موجه الى املنفذ عليه هشام فؤاد يونس
املجهول محل االقامة
تـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2015/783امل ـت ـكــونــة بـيـنــك وب ــن الـبـنــك
اللبناني للتجارة بخالل  /30/يومًا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغون بواسطته كــل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
ان محكمة االستئناف املدنية في بعبدا
الغرفة االولى عقاري تدعو خالد سلمان
الجردي للحضور شخصيًا او من ينوب
عنه قانونًا الى قلم املحكمة لتبلغ اوراق
الـ ــدعـ ــوى االس ـت ـئ ـن ــاف ـي ــة رق ـ ــم 2013/84
امل ـقــامــة مــن نـصــر الــديــن الـفـقـيــه بوجهك
وبــوجــه سلمان العنز وزي ــاد خ ــداج واال
صادر ابالغك بواسطة رئيس القلم لحني
صدور القرار النهائي.
رئيس القلم
تانيا زخور
إعالن
ان محكمة االستئناف املدنية في بعبدا
الغرفة االولى عقاري تدعو خالد سلمان
الجردي للحضور شخصيًا او من ينوب
عنه قانونًا الى قلم املحكمة لتبلغ اوراق
الـ ــدعـ ــوى االس ـت ـئ ـن ــاف ـي ــة رق ـ ــم 2013/85
امل ـقــامــة مــن نـصــر الــديــن الـفـقـيــه بوجهك
وبــوجــه سجيع الـعـنــز وزي ــاد خ ــداج واال
صادر ابالغك بواسطة رئيس القلم لحني
صدور القرار النهائي.
رئيس القلم
تانيا زخور
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املطلوب ابالغه املنفذ عليه
امل ـح ــام ــي شـ ـ ــارل دبـ ـ ــاس امل ـج ـه ــول مـحــل
االقامة
ً
ع ـمــا بــاح ـكــام املـ ــادة  409أ.م.م .تنبئكم
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت ع ـل ـمــا بـ ــأن لــديـهــا
فــي املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2015/823
َ
طالبي
ان ــذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم مــن
التنفيذ ايلي وفيفيان زبوني وناتجًا عن
طلب تنفيذ الحكم ال ـصــادر عــن محكمة
االس ـت ـئ ـنــاف ف ــي ب ـي ــروت ال ـغــرفــة الـثــالـثــة
عشرة قرار  2014/129تاريخ 2014/1/27
امل ـت ـض ـم ــن تـ ـص ــدي ــق الـ ـحـ ـك ــم امل ـس ـت ــأن ــف
الـصــادر عــن القاضي املنفرد فــي بيروت
ال ـن ــاظ ــر ف ــي دع ـ ــاوى االيـ ـ ـج ـ ــارات تــاري ــخ
 2011/6/29املتضمن باسقاط حقك في
اج ــارت ــك ال ـكــائ ـنــة ف ــي ال ـطــابــق الـخــامــس
من البناء القائم على العقار رقــم /5133
املزرعة والزامك باخالء املأجور وتسليمه
ال ــى الـجـهــة املـنـفــذة خــالـيــا مــن اي شاغل
وتضمينك الرسوم واملصاريف كافة.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنــذار واالوراق املرفقة به علمًا
بــأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ــان
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بـيــروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنــذار البالغة خمسة ايام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصــوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
هال خليل
فقرة حكمية
ت ـب ـل ــغ ل ـ ـ ـ س ــامـ ـي ــة سـ ـع ــد ال ـ ـلـ ــه بـ ــرجـ ــاوي
املجهولة املقام .صادرة عن محكمة االمور
املستعجلة في بعبدا بتاريخ .2015/6/9
ص ــدر حـكــم فــي ال ــدع ــوى رق ــم 2014/390
املقامة من حسني فضل الله سجل بالرقم
 2015/200قضى بالزامك باخالء القسم
/22م ــن الـعـقــار  /5808/الـشـيــاح وبــدفــع
مبلغ خمسة آالف دوالر أميركي كسلفة
وقتية على حساب البدالت املتوجبة في
ذمـتــك .ســري املـهــل القانونية اب ـتـ ً
ـداء من
اليوم الذي يلي النشر.
املساعد القضائي
طارق عويدات

