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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انا لله وانا اليه راجعون
بمزيد مــن الــرضــا والتسليم بقضاء
ال ـلــه وقـ ــدره نـنـعــي الـيـكــم وف ــاة فقيد
الـعـلــم وامل ـعــرفــة ال ـنــائــب ال ـســابــق في
مجلس األمة الكويتي

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

من أي
منطقة في
لبنان ،يوميًا
من 7:30
صباحًا لغاية
ً
 10:30ليال

الدكتور ناصر صرخوه
تقبل الـتـعــازي فــي مـنــزل عمه السيد
مـ ـحـ ـم ــد صـ ـف ــي ال ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـكـ ــائـ ــن فــي
منطقة الرويس ،مبنى مسجد االمام
الحسن الطابق الثالث ،ايام االربعاء
والخميس في  18و  19تشرين الثاني
من الساعة الخامسة والنصف وحتى
السابعة مساء.
كما وستقام ذكــرى مــرور ثالثة ايــام
ع ـل ــى وف ــات ــه نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع
ف ــي  2015-11-20ف ــي ت ـم ــام الـســاعــة
الثالثة بعد الظهر في حسينية بلدة
ديرقانون النهر .
لـلـفـقـيــد الــرح ـم ــة ول ـك ــم عـظـيــم االج ــر
والثواب .
اآلسفون :آل صرخوه ،آل صفي الدين،
وعموم اهالي بلدة ديرقانون النهر.

زوجة الفقيد :تريز بطرس مسعود
ول ـ ـ ــداه :غ ـس ــان زوجـ ـت ــه كــات ـيــا خــالــد
وعائلته
ص ـ ـفـ ــوان زوج ـ ـتـ ــه م ــارلـ ـي ــز ش ـم ـعــون
وعائلته
شقيقه أسعد حاماتي وعائلته
م ـن ــى أرمـ ـل ــة ش ـق ـي ـقــه املـ ــرحـ ــوم نـبـيــه
حاماتي وأوالدها
ع ــائ ـل ــة ش ـق ـي ـق ـتــه امل ــرح ــوم ــة مـيـنــرفــا
أرملة املرحوم إميل بولس
وع ـمــوم عــائــات :حــامــاتــي ،مسعود،
بـ ـي ــروت ــي ،خ ــال ــد ،ش ـم ـع ــون ،ب ــول ــس،
شــربــه ،شـلـهــوب ،درزي ،أب ــي صعب،
مهوس ،صعب ،بو عكر وأنسباؤهم
ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـج ــر ي ـن ـعــون إلـيـكــم
بـمــزيــد م ــن ال ـح ــزن واألسـ ــى فقيدهم
املأسوف عليه املرحوم
صبحي نقوال حاماتي
(سامي)
تقبل ال ـتـعــازي ال ـيــوم األرب ـع ــاء وغ ـدًا
الخميس  18و 19الجاري في صالون
كنيسة القديس جــاورجـيــوس للروم
األرثــوذكــس ،الرميل ،قــرب مستشفى
الـ ـ ــروم اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـحــاديــة
ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ل ـغــايــة ال ـســادســة
ً
مساء.

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ـم ــزي ــد م ــن األسـ ـ ــى والـ ـل ــوع ــة نـنـعــى
إليكم ّ
املربية املرحومة
نهى عبد األمير شامي
زوجــة األسـتــاذ ابراهيم محمد جواد
بزي
أوالدها :املخرج محمد ،واملهندستان
زينب ورشا.
شقيقاها :الحاجان خليل وماجد.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي مـ ـن ــزل وال ــده ــا
امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج ع ـبــد األمـ ـي ــر أح ـمــد
شامي ،بنت جبيل ،الساحة القديمة.
ي ـ ـقـ ــام م ـج ـل ــس ف ــاتـ ـح ــة عـ ــن روحـ ـه ــا
الـطــاهــرة ،السبت املــوافــق  21تشرين
الـثــانــي الـســاعــة الـثــالـثــة ع ـص ـرًا ،كما
ت ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار األح ـ ـ ــد امل ـ ــواف ـ ــق 22
تـشــريــن الـثــانــي ذك ــرى م ــرور أسـبــوع
على وفاتها .وبهذه املناسبة ،ستتلى
آي ــات مــن الــذكــر الـحـكـيــم عــن روحـهــا
الـطــاهــرة فــي مجمع املــرحــوم الـحــاج
موسى عباس لـلــرجــال ،وفــي النادي
الحسيني للنساء الـســاعــة العاشرة
صباحًا.
الــراضــون بقضاء الـلــه :أس ــرة الهيئة
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي مـنـطـقــة ب ـنــت جـبـيــل،
آل شامي ،بــزي وداغــر وعموم أهالي
بنت جبيل.

بسم الله الرحمن الرحيم
ي ــا أي ـت ـهــا ال ـن ـفــس املـطـمـئـنــة ارج ـعــي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في
ع ـب ــادي وادخ ـل ــي جـنـتــي .ص ــدق الـلــه
العظيم
الفاتحة
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
الشهيد غازي حسن ذياب بيضون
زوجته :نوال يوسف بيضون
أبناؤه :محمد وعلي وحسن ولني
أش ـ ـقـ ــاؤه :ن ـب ـيــه ،ذيـ ـ ــاب ،ع ـل ــي ،نــزيــه،
خليل ،عماد
أصـهــرتــه :األس ـتــاذ عـصــام مصطفى،
األس ـت ــاذ ح ـســان مـصـطـفــى والـعـمـيــد
الدكتور نبيل بيضون
استشهد يوم الخميس في  12تشرين
ال ـث ــان ــي  2015املـ ــوافـ ــق ل ـ ـ  30م ـحــرم
1437هـ.
تقبل الـتـعــازي كــل أي ــام األس ـبــوع في
م ـنــزل شـقـيـقــه ع ـمــاد ب ـي ـضــون ،صف
الهوا ـ ـ بنت جبيل
وفي بيروت بعد ظهر يوم الخميس
 2015/11/19م ــن ال ـس ــاع ــة الـثــالـثــة
حتى السادسة في الجمعية العلمية
التخصصية ،الــرمـلــة الـبـيـضــاء قــرب
شركة خطيب وعلمي
وذكـ ــرى األس ـب ــوع ي ــوم األح ــد الــواقــع
فـيــه  2015/11/22فــي تـمــام الساعة
الـ ـع ــاش ــرة صـ ـب ــاح ــا ،م ـج ـ ّـم ــع ال ـح ــاج
موسى عباس ،بنت جبيل
للفقيد الشهيد الــرحـمــة ولـكــم األجــر
والثواب
الراضون بقضاء الله :آل بيضون وآل
مصطفى وعموم أهالي بنت جبيل

◄ مبوب ►

نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

إعالنات
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مطلوب
مطلوب مندوب مبيعات
ذو عالقات عامة لتسويق
منتوجات زراعية يف اسواق
الفاكهة – الخربة رضورية
ارسال السرية الذاتية اىل:
info@gaia-agro.com

إعالن
ّ
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ان م ـه ـلــة ت ـقــديــم
العروض العائد لشراء ستة مستوعبات
مجهزة بخاليا على التوتر املتوسط 24
ك.ف .فــي مـحـطــات الـتـحــويــل الــرئـيـسـيــة،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 11135/ت ــاري ــخ  2015/10/13قد
مــددت لغاية يــوم الجمعة 2015/12/11
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11,00
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
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /270 000/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 االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/11/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2144
إعالن عن محكمة زغرتا
الناظرة باالحوال الشخصية
بامللف رقــم  352ورود  ،2015/9/7تقدم
امل ـس ـت ــدع ــي ب ـط ــرس ان ـط ــون ـي ــوس ع ـبــود
م ــن م ــزي ــارة بــاس ـتــدعــاء يـطـلــب بموجبه
ثبوت وفــاة وحصر ارث ناجيا جبرائيل
ال ـخ ــوري ،زوج ــة يــوســف مـخــائـيــل عبود
وح ـص ــر ارثـ ـه ــا ب ــول ــده ــا ال ــوح ـي ــد خليل
يوسف عبود وزوجها يوسف عبود ،ثم
وفاة يوسف مخايل عبود وانحصار ارثه
بخليل يوسف عبود دون سواه.
فمن لــديــه اع ـتــراض ،عليه التقدم بــه الى
قلم هذه املحكمة خالل مهلة عشرين يومًا

من تاريخ النشر.

رئيس القلم
جبور نمنوم

إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/838
مــوجــه الــى املستدعى ضــدهـمــا :ياسمني
سـ ـمـ ـع ــان ابـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــارون وحـ ـسـ ـن ــا الـ ـي ــاس
سـ ـمـ ـع ــان اب ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــارون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ــن ب ـن ـش ـعــي
ومجهولي محل االقامة حاليًا ،تدعوكما
هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الس ـ ـ ـتـ ـ ــام االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء
وم ـ ــرب ـ ــوط ـ ــات ـ ــه املـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــوع ضـ ــدك ـ ـمـ ــا م ــن
امل ـس ـت ــدع ـي ــة ج ـ ــان ـ ــدارك م ـل ـه ــب االب ـ ــرص
بوكالة املحامي نبيل طراف ،بدعوى ازالة
الـشـيــوع املـقــامــة على الـعـقــاريــن رقــم 544
و 682من منطقة بنشعي العقارية وذلك
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
هذا االعالن واتخاذ مقام لكما يقع ضمن
نطاق هــذه املحكمة وابــداء مالحظاتكما
الخطية على الدعوى خالل مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر
كل تبليغ لكما لصقًا على باب املحكمة،
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
تصحيح خطأ
صادر عن دائرة تنفيذ دوما
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/47
لقد سقط سهوًا ذكــر عـنــوان املنفذ عليه
رونلد فــؤاد نقوال انه من راشــا وذلــك في
اعالن البيع املحدد بتاريخ 2015/12/12
باملعاملة رقم  2015/47املقامة من املنفذ
ريـ ـ ــاض امل ــزرع ــان ــي وال ـص ـح ـي ــح ه ــو مــن
كفرحلده.
فإقتضى التصحيح.
رئيس القلم
وفاء ضاهر

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل
لبنان ـ ـ دائرة التحصيل ـ ـ املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى
مركز الدائرة الكائن في بعبدا ـ ـ شارع سوق بعبدا ـ ـ مبنى الحلو ـ ـ الطابق االول لتبلغ
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم،
ً
واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها
اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني.
اسم املكلف

رقم
املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

ش.م.م.C.R.G

1136370

RT000060591LB

2015/08/31

2015/09/18

ورثة طالل
انطون فهد

2020354

RT000060934LB

2015/08/31

شركة السي
للتجارة
والصناعة
ش.م.م.

8137

RT000061048LB

2015/09/01

جوزفني روزت
جليل بوسيك

64734

RT000061140LB

2015/09/01

جورج
طانيوس ابو
خليل

77556

RT000061192LB

2015/09/01

2015/09/22
2015/09/18

2015/10/05
2015/09/21

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي
التكليف 2108

خرج ولم يعد
غادرت العاملة اإلثيوبية
RAHEL ABEBE MERGIYA
م ـ ــن م ـ ـنـ ــزل م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــا ،ال ـ ــرج ـ ــاء م ـمــن
يـعــرف عـنـهــا شـيـئــا االت ـص ــال عـلــى الــرقــم
03/682059

إعالم تبليغ
تــدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – املصلحة املالية اإلقليمية فــي محافظة جبل لبنان– دائــرة
التحصيل – املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا– شارع
سوق بعبدا – مبنى الحلو – الطابق األول 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 موقع االلكتروني.
		
رقم املكلف رقم البريد املضمون تــاريــخ الــزيــارة تاريخ اللصق
اسم املكلف
الثانية

كاليري حاج

85452

RT000061204LB

2015/4/8

2015/18/9

MY BAKERY SAL

1939553

RT000061217LB

2015/3/8

2015/18/9

شركة تي ام ام للتجارة واملقاوالت ش م م 1984856

RT000061226LB

2015/4/8

2015/18/9

جوزيف طانيوس ابراهيم

122152

RT000061241LB

2015/5/8

2015/21/9

كريستني خيرالله ماضي

140276

RT000061250LB

2015/4/8

2015/18/9

ش ــرك ــة ع ـط ــاال ـل ــه ت ـك ـن ـي ـكــال ســرفـيـســز 2128340
(ع.ت.س ).ش م م

RT000061335LB

2015/5/8

2015/18/9

2168211

RT000061354LB

2015/4/8

2015/21/9

RT000061371LB

2015/4/8

2015/18/9

2015/4/8

2015/18/9
2015/19/9

انطوان مخايل بوشديد

19334

RT000060206LB

2015/4/8

2015/18/9

ترايدبورت ش م ل

2077760

RT000060350LB

2015/3/8

2015/18/9

شركة بلداز

قيصر ونيس حاتم

185052

RT000060473LB

2015/3/8

2015/18/9

كوليست فاشون ش م م

2207503

مدرسة االليزية  -الحازمية

188420

RT000060476LB

2015/3/8

2015/18/9

فدرال تكنولوجيز لبنان ش م ل

2243557

RT000061382LB

سيمون بشارة فاخوري

249303

RT000060501LB

2015/30/7

2015/18/9

سلفي انطون تادي  /باسيلي

258789

RT000060507LB

2015/4/8

2015/18/9

زكيا حسني غانم

2261042

RT000061389LB

2015/3/8

شركة الخدمات الطباعية املتخصصة 104364
ش.م.م

RT000060520LB

2015/3/8

2015/22/9

شركة أبكو ش.م.ل

2382258

RT000061409LB

2015/3/8

2015/18/9

نام ش.م.م.

2391881

RT000061414LB

2015/4/8

2015/18/9

كول باور

156653

RT000060524LB

2015/4/8

2015/18/9

شركة ج.ا.س ش.م.م

7455

RT000061468LB

2015/4/8

2015/18/9

جهاد ذوقان صادق

299921

RT000060542LB

2015/3/8

2015/19/9

فريد اسحق عقيقي

254661

RT000061770LB

2015/31/7

2015/18/9

مدرسة سيدة الرسل الثانوية

188788

RT000060646LB

2015/31/7

2015/22/9

ايلي ميالد وهيبه

283502

RT000061778LB

2015/4/8

2015/19/9

الياس جوزف بازرجي

228529

RT000060716LB

2015/3/8

2015/18/9

شركة ميكاتريد انجنيرينغ ش.م.م

488651

RT000060773LB

2015/4/8

2015/18/9

الـلـبـنــانـيــة ل ـفــرم وتــوض ـيــب وتصنيع 221710
الكرتون

RT000061838LB

2015/5/8

2015/18/9

RT000060900LB

2015/3/8

2015/18/9

ناجي بهجات جابر

121095

RT000060920LB

2015/3/8

2015/18/9

شركة استديو الفن ش.م.م

7498

RT000060924LB

2015/4/8

2015/18/9

شركة جي تي مار ش.م.م

7716

RT000060928LB

2015/3/8

2015/18/9

كلود البير تحومي

32434

RT000060939LB

2015/4/8

2015/18/9

نورتيم ش.م.ل

50936

RT000060942LB

2015/5/8

2015/18/9

شركة بروفال

60149

RT000060944LB

2015/4/8

2015/18/9

نايت الين

89124

RT000060954LB

2015/4/8

2015/18/9

انطوان فدعوس وباخوس فدعوس

126530

RT000060957LB

2015/3/8

2015/18/9

منصور شبل ابي عون

130439

RT000060959LB

2015/4/8

2015/18/9

جورج يوسف بويز

134915

RT000060961LB

2015/3/8

2015/18/9

ايلي حليم الخراط

21533

RT000060978LB

2015/31/7

2015/18/9

ايلي سعيد غسطني ابي ناصيف

28380

RT000060981LB

2015/31/7

2015/18/9

ورثة نقوال جرجي صباغه

30268

RT000060984LB

2015/3/8

2015/18/9

حميد وديع رحال

31882

RT000060986LB

2015/31/7

2015/18/9

شركة حجيلي

67941

RT000060996LB

2015/4/8

2015/21/9

حسن سعدون الحاج حسن

88347

RT000061010LB

2015/5/8

2015/18/9

شـ ــركـ ــة ودي ـ ـ ـ ــع قـ ـس ــاطـ ـل ــي ل ـل ـص ـنــاعــة 108858
والتجارة ش.م.ل

RT000061024LB

2015/5/8

2015/18/9

سورابروم للتوزيع ش.م.م

189815

RT000061849LB

2015/4/8

2015/18/9

نسيم جواد البيطار

1420621

RT000062190LB

2015/4/8

2015/22/9

جويس سمير دعيبس الخوري

570441

RT000062231LB

2015/5/8

2015/18/9

عيد الياس عازار

1064491

RT000062260LB

2015/5/8

2015/18/9

سامي ايلي حويس

1079129

RT000062262LB

2015/31/7

2015/18/9

دوللي جوزف الرامي السلفاني

1114297

RT000062267LB

2015/31/7

2015/18/9

مؤسسة ناجي عكره التجارية ش.م.م

1312538

RT000062329LB

2015/5/8

2015/18/9

رامي مصطفى النيحاوي

1632462

RT000062339LB

2015/31/7

2015/18/9

شركة بستاني اخوان ش.م.م.

1907419

RT000062348LB

2015/31/7

2015/18/9

شركة ر ج م ب R G M B

1969647

RT000062352LB

2015/4/8

2015/18/9

شركة ريد دوت ش.م.م.

1983650

RT000062357LB

2015/31/7

2015/18/9

غولدن سباين ش.م.ل.

2009638

RT000062368LB

2015/4/8

2015/18/9

ندى نقوال دندن

955184

RT000062390LB

2015/4/8

2015/18/9

تاتيانا رنت اي كار ش.م.م

1128225

RT000062400LB

2015/3/8

2015/21/9

نادين فايز الخليل

1241236

RT000062407LB

2015/4/8

2015/18/9

كرايزي مالتي ميديا ش.م.م

1506748

RT000062421LB

2015/4/8

2015/21/9

لبيب طانيوس ناضر

576946

RT000062469LB

2015/3/8

2015/18/9

شركة غولينك ش.م.م

588770

RT000062470LB

2015/3/8

2015/18/9

ليمو لتاجير السيارات ش.م.م

671830

RT000062484LB

2015/3/8

2015/18/9

رومني ترايدنغ كومباني ش.م.م

757872

RT000062487LB

2015/3/8

2015/18/9

الشركة الجديدة ميكس اف.ام .ش.م.ل 109151

RT000061025LB

2015/3/8

2015/18/9

محمصة شهباز ش.م.م

762045

RT000062488LB

2015/4/8

2015/18/9

ي ــونـ ـيـ ـف ــرسـ ـي ــل ك ــومـ ـب ــان ــي نـ ــاشـ ــرون 144415
وموزعون ش.م.م

RT000061035LB

2015/4/8

2015/21/9

نينا يوسف الخوري االشقر

1055047

RT000062503LB

2015/5/8

2015/18/9

الياس حنا عبد االحد

1179880

RT000062515LB

2015/3/8

2015/18/9

إيلي بشاره كرم

1277697

RT000062522LB

2015/3/8

2015/18/9

شربل رزق رزق

1374578

RT000062527LB

2015/5/8

2015/18/9

البوق لخدمات الشحن ش.م.م

1375281

RT000062528LB

2015/3/8

2015/18/9

ميشال سليم الصباغ

1396054

RT000062628LB

2015/3/8

2015/18/9

مقهى ومطعم بولفارديو ش.م.م

1515718

RT000062638LB

2015/3/8

2015/18/9

1598588

RT000062641LB

2015/4/8

2015/18/9

2015/4/8

2015/21/9
2015/18/9
2015/21/9

الشركة االلكتروميكانيكية للتجارة و 1306449
املقاوالت(اتكو) ش.م.ل

يوسف شكر الله يونس

112205

RT000061041LB

2015/5/8

2015/18/9

شركة امالك ش.م.ل

8740

RT000061056LB

2015/3/8

2015/21/9

شركة البحيرة ش.م.ل

9468

RT000061066LB

2015/3/8

2015/18/9

جبرا موسان واوالده ش.م.م

10900

RT000061079LB

2015/5/8

2015/18/9

RT000061083LB

2015/4/8

2015/18/9

روالن موريس ابو جوده

29217

RT000061114LB

2015/3/8

2015/18/9

ناشيونال غالس & املنيوم ش.م.م

جورج بولس نوفل

66626

RT000061146LB

2015/4/8

2015/18/9

اولتيما لصاحبها جوزف كيفورك قرة 70438
خانيان

RT000061159LB

2015/3/8

2015/18/9

1966203 DEVELOPMENT-MARKETINGDISTRIBUTION & more S.A.L

RT000062657LB

شربل جورج نخله

2006180

RT000062660LB

2015/4/8

جورج اميل خوري

71468

RT000061163LB

2015/4/8

2015/18/9

شركة س.ب.كوول وشركاه

2053407

RT000062665LB

2015/3/8

شركة جنحو وسالم التجارية

76315

RT000061186LB

2015/3/8

2015/18/9

ش ــرك ــة ال ـع ــاء لــاس ـت ـث ـمــار الـسـيــاحــي 81133
ش.م.م crazy moon

RT000061198LB

2015/4/8

2015/21/9

املؤسسةالعامةلترتيب منطقةالضاح 219638
يةالجنوبيةملدينةبيروت»اليسار»

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي
التكليف 2115

