الخميس  11كانون الثاني  2018العدد 3367

إعالنات

طالب التنفيذ :بنك اللبناني السويسري
ش.م.ل .بوكالة املحامي مروان الجميل
املنفذ عليه :خضر احمد حالوي
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :سـ ـن ــدات ديـ ــن ع ــدد
 5ب ـق ـي ـمــة  5498.93د.أ .ع ـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/6/29 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/12/3 :
تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2016/12/29 :
وتــاريــخ تسجيله فــي السجل العقاري
2017/1/13
تاريخ محضر وصف العقار2017/6/3 :
وتاريخ تسجيله2017/7/8 :
الـ ـعـ ـق ــار امل ـ ــوص ـ ــوف 2400 :س ـه ـم ــا مــن
الـ ـعـ ـق ــار /679قـ ـعـ ـقـ ـعـ ـي ــة الـ ـجـ ـس ــر وه ــو
عبارة عن ارض سليخ ضمنها اشجار
زيتون وسماق وبعض النباتات البرية،
ّ
وأرض العقار كناية عن جلني منحدرين
من الغرب باتجاه الشرق.
مساحتها 578 :م2
التخمني 18.200 :د.أ.
الطرح 10.920 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس

الــواقــع فيه  2018/1/25الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
اس ـهــم ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فعلى
الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك مـصــرفــي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة لــه ضـمــن نطاقها
واال عــد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه مــا لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية السهم العقار
امل ـطــروح ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/69
م ــوج ــه ال ـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــم ورثـ ــة
املــرحــوم جــرجــس بــن اسـطـفــان معوض
ً
 -م ــن زغ ــرت ــا أصـ ـ ــا ،وم ـج ـهــولــي محل

االقامة حاليًا.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االس ـت ــدع ــاء ومــرف ـقــاتــه امل ــرف ــوع ضــدكــم
من املستدعية كاترين معوض معوض
بوكالة املحامي الشيخ بطرس الغزال
مـعــوض ،بــدعــوى ازال ــة الشيوع املقامة
على العقار رقم  691منطقة كفردالقوس
العقارية ،وذلك خالل مهلة شهرين من
تــاريــخ نشر هــذا االع ــان وات ـخــاذ مقام
لكم يقع ضمن نطاق هذه املحكمة واال
ج ــاز ل ـهــذه املـحـكـمــة س ـن ـدًا لـلـمــادة  15أ
ً
م م تعيني ممثال خاصًا يقوم مقامكم
وينوب عنكم في جميع اطوار املحاكمة
وامــام دوائــر التنفيذ ،ريثما يتم تعيني
املمثل القانوني او تعيني الورثة.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
تبليغ مجهول مقام
محكمة بــدايــة جـبــل لـبـنــان الـثــالـثــة في
بـعـبــدا بــرئــاســة الـقــاضــي مـحـمــد وســام
املــرت ـضــى تــدعــو املـسـتــدعــى بوجههما
ملده وسعيد ابراهيم نصر الدين لتبلغ
أوراق االسـتــدعــاء  2017/1205املقدمة

إعالم تبليغ
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رواتب متابعة 11
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة الضريبة على الرواتب واالجور–
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت –كورنيش
النهر – مبنى وزارة املالية – الطابق االرضي 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 التابع لوزارة املالية //:ptth
. bl.vog.ecnanfi.www
تاريخ الزيارة
رقم
تاريخ اللصق
رقم البريد املضمون
اسم املكلف
الثانية
املكلف
7102/32/11 7102/6/11 BL516124271RR 89503
وليد محمد االزهري
7102/32/11 7102/6/11 BL295124271RR 21603
رفيق ناصيف الهاشم
7102/72/11 7102/6/11 BL926124271RR 51023
فوزي جمال حسن فخرو
7102/32/11 7102/6/11 BL056124271RR 88133
محمود محمد صباغ
7102/32/11 7102/6/11 BL918124271RR 38293
جوزف سليم الخوري
7102/32/11 7102/6/11 BL535124271RR 34924
جورج الياس صعب
7102/32/11 7102/7/11 BL429124271RR 42665
محمد جميل ياسني
7102/32/11 7102/6/11 BL649024271RR 48828
حسان طه املصري
7102/42/11 7102/6/11 BL733124271RR 34368
بيار برمنس اسكندر
7102/32/11 7102/6/11 BL603124271RR 42868
عادل جرجس روحانا
7102/32/11 7102/8/11 BL402124271RR 29509
جورج حنا جازي
7102/32/11 7102/8/11 BL611124271RR 553711
جرجس توفيق سعيد
7102/32/11 7102/6/11 BL320224271RR 593042
فاعور سعيد فاعور
7102/32/11 7102/8/11 BL820124271RR 724042
رافي كولبنك تلليان
7102/32/11 7102/6/11 BL130124271RR 896042
علي عبد القادر البنا
7102/42/11 7102/6/11 BL244124271RR 828042
محمد عبد الحفيظ دوغان
7102/42/11 7102/6/11 BL249841061RR 969053
حنني شفيق الحوت
7102/32/11 7102/7/11 BL421024271RR 498153
هيثم مصطفى حاسبيني
7102/32/11 7102/7/11 BL910024271RR 863076
رنده جورج خير الله
7102/32/11 7102/8/11 BL385024271RR 074376
بشير للتجارة والخدمات
noitatiolpxe’d elanoitan eteicos
7102/42/11 7102/6/11 BL184024271RR 419607
scabat sed elleirtsudni
7102/32/11 7102/6/11 BL961024271RR 293418
ريمون عون ومشاركوه ش.م.م
cirtcelE & retaW lanoitanretnI anihC
7102/92/11 7102/8/11 BL858024271RR 163219
EWC- .proC
لوكسوري براند فور ديفلوبمنت
7102/42/11 7102/6/11 BL681024271RR 791669
ش.م.م
7102/32/11 7102/8/11 BL016024271RR 4998101
حسني حسن حمدان
بيبلوس الكترونكس ش.م.ل اوف
7102/32/11 7102/8/11 BL464024271RR 5670201
شور
7102/32/11 7102/8/11 BL752024271RR 9115801
روال منيف نجا
7102/32/11 7102/6/11 BL546024271RR 4720011
ثريا للتجارة اوف شور ش.م.ل
7102/72/11 7102/6/11 BL807024271RR 8693811
شركة سمارت بوكس ش.م.م
7102/32/11 7102/6/11 BL606024271RR 0027821
باليز ش.م.م
7102/82/11 7102/6/11 BL115214271RR 1904331
فادي الياس ابو شعيا
7102/82/11 7102/6/11 BL655214271RR 1013431
يوسف حنا ايليا
7102/42/11 7102/7/11 BL503024271RR 0393731
شركة مينتو سويتس
بيروت الدولية للصناعة البحرية
والتجارة ش.م.م

3897441

BL787024271RR

7102/6/11

7102/32/11

جيسيكا اسعد سعيد

6311651

BL423814271RR

7102/6/11

7102/32/11

من املستدعني عصام علي نصر الدين
ورفــاقــه والــرامـيــة الــى ازال ــة الشيوع في
العقار  /507القماطية.
يجب حضوركما الى قلم هذه املحكمة
ل ـت ـب ـلــغ االوراق خ ـ ــال م ـه ـل ــة ع ـشــريــن
يومًا مــن تــاريــخ النشر واال فكل تبليغ
لكما في قلم املحكمة ولصقًا على باب
ردهتها يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن تلزيم
تجري مؤسسة مياه لبنان الشمالي في
تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم
الثالثاء الواقع فيه  2018/1/30مناقصة
عمومية بـمــوضــوع تعزيل أقنية الــري
الــواق ـعــة ضـمــن ن ـطــاق اسـتـثـمــار دوائ ــر
الـضـنـيــة ،امل ـن ـيــة ،ال ـب ـتــرون وزغ ــرت ــا في
مؤسسة مياه لبنان الشمالي.
فـعـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالش ـت ــراك ف ــي هــذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
املعد لهذه الغاية من مكاتب املؤسسة
الـ ــواق ـ ـعـ ــة فـ ــي الـ ـط ــاب ــق الـ ـ ـح ـ ــادي عـشــر
مـ ــن م ـب ـن ــى ك ـ ـبـ ــارة الـ ـك ــائ ــن فـ ــي شـ ــارع

ايرث اند بييوند ش م ل
محمد سليم كيالني
مصباح منير البواب
محمد بكري محي الدين السبليني
بالل منذر الحالق
مؤسسة البناء للدراسات الهندسية
واملقاوالت/حسن عبدو خريس
اهاب عبد القادر الجيزي
علي اسعد جابر
وليم طانوس عبود
اكوب كريكور سوتجيان
علي حسني الدنا
شربل فؤاد غصن
فادي جرجي الهاني
هيثم منير سالم
عصام علي قنديل
ميديا لينك انترناشيونال ش.م.ل
اوف شور
مكتب فريتاس للتدقيق والتقييم
والتخمني واملراقبةفرع شركةاجنبي
اكسنت ديزين غروب ش.م.ل
سوليكران اوتيل ش.م.ل
كنج طراد حماده
جورج ميشال مخايل طربيه
علي يوسف ايوب
شحاده طانيوس نعمه
فارس جرجس زوين
ميشال ادوار نعمة
محمود احمد ارزوني
عمر عبدالله الصالح
نبيل الياس طعمه
انطوان ناظك املر
ماهر نور الدين الدنا
عدنان ابراهيم بنات
درغام صدقي ابراهيم الحاج حسني
حسن علي حمود
عبد الحفيظ عدنان مروش
نبيل الياس عزيز
سالم علي زين
شنتال بطرس غنطوس
جو فوزي عيد
شركة املراكز الطبية الدولية ش.م.ل
شركة فيلم بودينغ ش م ل
ابراهيم عباس منصور
محي الدين امني اللبان
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صــاح الــديــن كـبــارة ـ ـ طرابلس (هاتف:
.)06/626742
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ف ـ ــي م ـه ـل ــة أق ـص ــاه ــا
الساعة الثانية عشر من آخر يوم عمل
يسبق موعد اجــراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جمال ّ
كريم
إعالن
ب ـم ــوج ــب م ـح ـضــر اج ـت ـم ــاع الـجـمـعـيــة
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ال ـ ـع ـ ــادي ـ ــة ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــن
ب ـتــاريــخ  2017/12/22ت ـق ــرر بـتــاريــخ
 2017/12/27حـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة س ـي ــز
كومبيوتنغ اوف شور ش.م.ل .وشطب
قيدها من السجل التجاري في بيروت
حيث هي مسجلة تحت الرقم 1802921
ورقم تسجيلها في املالية .1855771
فعلى كل ذي مصلحة تقديم اعتراضه
ومالحظاته خــال عشرة أيــام من آخر
نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان

0079981
14703
77435
58435
35165

7102/32/11 7102/8/11 BL334024271RR
7102/32/11 7102/9/11 BL722224271RR
7102/42/11 7102/01/11 BL493224271RR
7102/42/11 7102/01/11 BL513224271RR
7102/32/11 7102/01/11 BL717124271RR

92885

7102/32/11 7102/01/11 BL493714271RR

35356
58628
32938
376231
700631
534651
078802
532522
564032

BL292224271RR
BL230324271RR
BL749224271RR
BL703324271RR
BL907224271RR
BL828224271RR
BL632324271RR
BL912324271RR
BL502324271RR

7102/9/11
7102/01/11
7102/01/11
7102/01/11
7102/01/11
7102/9/11
7102/01/11
7102/01/11
7102/01/11

7102/32/11
7102/32/11
7102/42/11
7102/72/11
7102/42/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/42/11
7102/32/11

985906

BL255024271RR

7102/9/11

7102/32/11

446367

7102/32/11 7102/01/11 BL996024271RR

5494041
0344271
7248172
79453
20285
18166
07796
13518
01029
638601
466521
849441
755661
777081
153502
852322
383943
502114
5372711
4761521
8961031
3402831
2471191
3376791
295503

7102/32/11
7102/32/11
7102/42/11
7102/42/11
7102/42/11
7102/72/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/42/11
7102/42/11
7102/72/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/42/11
7102/42/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/32/11
7102/42/11
7102/21/21

BL067024271RR
BL543024271RR
BL342024271RR
BL442224271RR
BL982224271RR
BL839124271RR
BL146224271RR
BL920324271RR
BL469224271RR
BL765224271RR
BL363224271RR
BL915224271RR
BL757224271RR
BL548224271RR
BL352324271RR
BL521324271RR
BL132424271RR
BL510424271RR
BL775524271RR
BL814424271RR
BL944424271RR
BL521224271RR
BL651224271RR
BL657024271RR
BL537879800RR

7102/9/11
7102/9/11
7102/9/11
7102/41/11
7102/31/11
7102/31/11
7102/31/11
7102/31/11
7102/31/11
7102/31/11
7102/41/11
7102/31/11
7102/31/11
7102/41/11
7102/31/11
7102/31/11
7102/51/11
7102/51/11
7102/51/11
7102/51/11
7102/51/11
7102/31/11
7102/41/11
7102/31/11
7102/92/11

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 32

