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◄ إعالنات رسمية ►
إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

نتائج اللوتو اللبناني
42 36 31 18 16 13 10

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية2011/198 :
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل - .بوكالة املحامي روي خوري
املنفذ عليه :محمد عباس قاسم زين  -شمسطار
السند التنفيذي وقيمة الدين :رصيد سندات دين بمبلغ  /1465/دوالر أميركي ،عدا
الفوائد واملحلقات.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني في تمام الساعة العاشرة من يوم الجمعة
الواقع في  2019/4/5موجودات منزل املنفذ عليه محمد عباس قاسم زين الكائنة في
بلدة شمسطار ،وهي على الشكل التالي:
الشرح
سجادة بطول  3وعرض  4أمتار
تلفزيون  32إنش ماركة توشيبا
براد صغير درفتني قياس  21قدم ماركة جنرال
خزانة خشبية بطول  1وعرض  2متر
فرن غاز  6عيون ماركة تكنو غاز
طاولة خشبية صغيرة عدد 3
غرفة جلوس
تخت صغير مفرد مع فراش عدد 2
خزانة خشب بطول مترين وعرض مترين
غسالة جرنني
تخت مجوز مع كومودينا عدد 3
غسالة اوتوماتيك
براد ماء صغير
خزانة خشب  4درف لألحذية
هوفر توشيبا

التخمني بالدوالر األميركي
$ 150
$ 150
$ 200
$ 100
$ 200
$ 75
$ 500
$ 300
$ 100
$ 100
$ 500
$ 100
$ 50
$ 100
$ 50

مجموع التخمني بالدوالر األميركي2675 :
مجموع بدل الطرح بالدوالر األميركي1605 :
شروط البيع:
 عـلــى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد امل ـحــدد اع ــاه ال ــى مـكــان وج ــود األم ــوالاملحجوزة مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم الداللة  %5خمسة باملئة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجراء استقصاء اسعار لشراء قطع غيار
لـنـظــام الـتـحـكــم االوتــومــاتـيـكــي ملحولي
الـلــواحــق  TSA1و TSA2ل ــزوم محطات
عرمون  -الحرج  -رأس بيروت  -املكلس
الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـع ــار امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة مـجــانـيــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي 2019/05/17
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11:00
بيروت في  19آذار 2019
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
MEIZA MAMED MENDE
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/842502

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
ل ــإص ــدار ال ــرق ــم  ،1702وجـ ــاءت النتيجة
على الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة36 - 31 - 18 - 16 - 13 - 10 :
الرقم اإلضافي42 :
ـى:
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املـبـلــغ امل ـتــراكــم لـ
إعالم تبليغ
 946,720,281ل.ل.
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة 0 :تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الــواردات /املصلحة املالية االقليمية في محافظة النبطية ـ ـ دائــرة االلتزامالضريبي ،دائرة خدمات املكلفني ،دائرة التدقيق امليداني ودائرة معالجة املعلومات الواردة أسماؤهم في الجدول ادناه للحضور
 عدد الشبكات الرابحة0 :الى مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية ،مفرق الراهبات ،سنتر حرب ،الطابق الثاني ،هاتف  07/768491لتبلغ البريد املذكور
 الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :ً
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء
اإلضافي):
مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 :تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
رقم املكلف رقم البريد املضمون
اسم املكلف
 الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
RR192581704LB
1894929
جورجينا نزيه زرقط
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:RR192581973LB
2269122
EM-GlOBAL.LTD
 60,057,900ل.ل.
شبكة
12
الرابحة:
 عدد الشبكاتRR192582157LB
2736240
عباس محمود حجازي
 الجائزة اإلفرادية لكل شبكة5,004,825 :RR192582165LB
2960724
احمد محمد حجازي
ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
RR192582174LB
شركة الخيرات للتجارة العامة – توصية بسيطة 2769782
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
RR192582188LB
2498797
محمد علي احمد طه
 60,057,900ل.ل.
شبكة.
1,051
الرابحة:
 عدد الشبكاتRR192574495LB
1563208
شركة الرابية النبطية الجديدة
 الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 57,144 :ل.ل.RR192574460LB
891750
عدنان شامل ابو دهن
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:RR192582948LB
3515329
حسن محمد معتوق
 138,008,000ل.ل.
RR192583055LB
3188137
شركة الفرعون ش.م.م.
 عدد الشبكات الرابحة 17,251 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل.RR192582965LB
2162577
عيسى نعمه الشيخ علي
 املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةRR192574345LB
573656
حسن عبدالله عبيد
للسحب املقبل1,104,372,269 :
 املـ ـب ــال ــغ املـ ـت ــراكـ ـم ــة ل ـل ـم ــرت ـب ــة ال ـث ــان ـي ــة2019/02/22
2019/02/08
RR192583002LB
176611
خضر عبد املجيد خازم
واملنقولة للسحب املقبل134,987,478 :
2019/02/18
2019/02/07
RR192574473LB
1188800
محمد يوسف حالوي
نتائج زيد
جـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـ ـسـ ـ ــاء أمـ ـ ـ ـ ــس سـ ـ ـح ـ ــب زيـ ـ ـ ـ ــد رق ـ ــم
2019/02/12
2019/02/01
RR192574513LB
1947933
محمد وائل كاظم االمني
1702وجاءت النتيجة كاآلتي:
RR192582452LB
1991206
شركة االخرس غروب
الرقم الرابح61619 :
¶ الجائزة األولى
RR192582466LB
1991206
شركة االخرس غروب
 قيمة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة75,000,000 :RR192581103LB
251778
محمد حسني جفال
ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة3 :RR192581165LB
209454
علي امني جفال
 الجائزة اإلفرادية لكل ورقة25,000,000 :RR192581633LB
3163523
رامي علي نصر الله
ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.1619 :
RR192581324LB
3487244
سارة احمد فرحات
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.RR173918057LB
1423523
هيثم درويش محسن
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.619 :
RR192583285LB
3264900
محمد حسني غندور
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.19 :
2019/02/18
2019/02/07
RR192582829LB
3516856
نعيم غالب قميحه
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.2019/02/17
2019/01/04
RR192581593LB
1591547
ايهاب محمد قميحه
امل ـ ـب ـ ــال ـ ــغ املـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 25,000,000ل.ل.
2019/02/16
2019/01/04
RR192581616LB
3343101
هادي ادهم جابر
نتائج يومية
2018/12/20
2018/12/13
RR192581077LB
553681
رضا حسني بركات
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 796
وجاءت النتيجة كاآلتي:
				
• يومية ثالثة867 :
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
• يومية أربعة1431 :
رئيس املصلحة املالية االقليمية ملحافظة النبطية
• يومية خمسة45105 :

سعد مصطفى بري
التكليف 486

التكليف 489
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد مـهـلــة
استدارج العروض العائد لشراء اعمدة
خشبية ط ــول  10م( .ع ــدد  ،)270وذلــك
وفـ ـ ــق املـ ــواص ـ ـفـ ــات ال ـف ـن ـي ــة وال ـ ـشـ ــروط
االداريــة املحددة في دفتر الشروط الذي
يـمـكــن الـحـصــول عـلــى نـسـخــة عـنــه لقاء
خـمـسـمــايــة ال ــف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة (تـضــاف
 )TVAم ــن ق ـســم الـ ـش ــراء ف ــي املـصـلـحــة
االدارية في مركز الشركة في البحصاص
ما بني الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من
كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
الــواقــع فيه  10نيسان  2019الساعة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 482
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
ملسح وتنظيف عوازل وسالسل خطوط
النقل  35و 66ك.ف .ومحطات التحويل
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ال ــواقـ ـع ــة ض ـم ــن اس ـت ـث ـمــار
القاديشا ،وذلــك وفق املواصفات الفنية
والـ ـش ــروط االداريـ ـ ــة املـ ـح ــددة ف ــي دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـص ــول عـلــى
نـسـخــة ع ـنــه ل ـق ــاء مـبـلــغ م ـئــة ال ــف لـيــرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في مصلحة الشؤون املشتركة في مركز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة 8
صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
الـخـمـيــس ال ــواق ــع فـيــه  11نـيـســان 2019
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 487
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
ال ــى املـنـفــذ عـلـيــه عـلــي اي ــوب ع ـيــاش من
ً
الــدويــر ومـجـهــول محل االقــامــة ،وعمال
بــاح ـكــام امل ـ ــادة  409أ.م.م .تـنـبـئــك هــذه
الــدائــرة بــان لديها باملعاملة التنفيذية
رقــم  2019/159واملتكونة بــن الدكتور
ع ــام ــر اب ــراهـ ـي ــم ح ـط ـيــط وب ـي ـن ــك ان ـ ــذارًا
تنفيذيًا بـمــوضــوع الـحـكــم ال ـصــادر عن
امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي الـنـبـطـيــة رقــم
 2019/15تاريخ  2019/1/15واملتضمن
اعتبار العقار رقم /39الدوير غير قابل
ل ـل ـق ـس ـمــة ع ـي ـنــا ب ــن الـ ـش ــرك ــاء وب ــازال ــة
ال ـش ـيــوع ف ـيــه بـيـنـهــم ع ــن طــريــق طــرحــه
للبيع بــاملــزاد العلني على اســاس سعر
الـطــرح الـبــالــغ  23220د.أ .او مــا يعادله
بالليرة اللبنانية بتاريخ الطرح وتوزيع
نــاتــج الثمن على الـشــركــاء وتضمينهم
الرسوم والنفقات كل بنسبة حصته في
امللك.
وعـلـيــه ت ــدع ــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قانوني الستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقــك اص ــوال
بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي الـنـشــر مضافًا
اليها مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن
قرر مجلس نقابة مصممي الديكور في
لبنان  -دعوة لجمعية العمومية العادية
ال ـس ـنــويــة لــان ـع ـقــاد ف ــي م ــرك ــز الـنـقــابــة
ال ــدورة سنتر خ ــراط الـطــابــق الـســادس،
بناء على النظام الداخلي للنقابة ،وذلك
الساعة الثانية عشرة مــن ظهر السبت
 30اذار  2019حتى الساعة الثانية من
بـعــد ظـهــر ملناقشة مــوازنــة ال ـعــام 2018
والتصويت عليها واقرارها وابراء الذمة
 -وشؤون اخرى.

على ان تكون قانونية بحضور نصف
االع ـ ـ ـضـ ـ ــاء زائ ـ ـ ـ ــد واح ـ ـ ـ ــد واال س ـي ــرج ــأ
االجتماع الى موعد اخر في الوقت نفسه
واملـكــان عينه مــن يــوم السبت  6نيسان
وتكون قانونية بمن حضر ،والحضور
محصور بالذين سددوا اشتراكاتهم.
اعالن
صادر عن بلدية الغبيري
تـ ـعـ ـل ــن بـ ـل ــدي ــة الـ ـغـ ـبـ ـي ــري ع ـ ــن ت ــأج ـي ــل
فـ ــض ال ـ ـع ـ ــروض فـ ــي م ـن ــاق ـص ــة ت ـلــزيــم
م ـ ـشـ ــروع ان ـ ـشـ ــاء مـ ـ ــرآب ل ـل ـع ـم ــوم عـلــى
ال ـع ـق ــار رقـ ــم /1548ال ـ ـش ـ ـيـ ــاح ال ـع ـقــاريــة
ضمن نـطــاق بلدية الغبيري (باعتماد
طــريـقــة املـنــاقـصــة ال ـعــامــة) .مــن الـســاعــة
ال ـعــاشــرة ص ـبــاح ي ــوم االربـ ـع ــاء الــواقــع
فــي  2019/03/26الــى الساعة العاشرة
من يوم االربعاء الواقع في 2019/4/24
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــروض وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ــاص ـ ــول
املـ ـنـ ـص ــوص ع ـن ـهــا ف ــي دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
الخاص على ان تصل هذه العروض قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد الجراء املناقصة.
الغبيري في 2019/3/21
رئيس بلدية الغبيري
معن منير خليل

التالية:
 - 1االطــاع على تقريري لجنة املراقبة
وم ـ ـج ـ ـلـ ــس االدارة وعـ ـ ـل ـ ــى املـ ـي ــزانـ ـي ــة
العمومية لسنة  2018والتصديق عليها.
 - 2تبرئة ذمة مجلس االدارة.
 - 3انتخاب هيئات ادارية جديدة.
اذا ل ــم ي ـك ـت ـمــل ال ـن ـص ــاب ت ـع ـقــد جـلـســة
ثانية يوم الخميس  2019/4/18الساعة
السادسة نفس املكان.
رئيس مجلس االدارة
بشاره دعبول

إعالم تبليغ
دخل إعتراضات 2019/ 4
التزام 2018/ 58 2019/ 12-11-6
تدقيق 2018/ 45 2019/ 11
خدمات 2018/ 67-62 2019/ 12-11-8
معالجة 2018/58 2019/ 10
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– املـكـلـفــن الـ ـ ــواردة أس ـمــاؤهــم ف ــي ال ـجــدول
املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق االول 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 		 . http://www.finance.gov.lb
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
2019/5/3
2019/25/1
2019/4/3
2019/23/1
2019/28/2
2019/29/1
2019/28/2
2019/18/2
2019/28/2
2019/18/2
2019/1/3
2019/19/2
2019/5/3
2019/20/2
2019/27/2
2019/21/2
2019/4/3
2019/22/2
2019/5/3
2018/22/10
2019/27/2
2019/18/2
2019/27/2
2019/18/2
2019/27/2
2019/19/2
2019/27/2
2019/20/2
2019/1/3
2019/19/2
2019/5/3
2019/20/2
2019/27/2
2019/18/2
2019/4/3
2018/12/12
2019/28/2
2019/1/2
2019/28/2
2019/1/2
2019/28/2
2019/4/2
2019/1/3
2019/5/2
2019/28/2
2019/4/2
2019/28/2
2019/4/2
2019/28/2
2019/4/2
2019/5/3
2019/5/2
2019/28/2
2019/1/2
2019/28/2
2019/6/2
2019/28/2
2019/4/2
2019/4/3
2019/18/2
2019/5/3
2019/20/2
2019/28/2
2019/21/2
2019/4/3
2019/22/2
2019/28/2
2019/15/2
2019/5/3
2018/30/11
2019/6/3
2018/30/11
2019/5/3
2018/30/11
2019/4/3
2018/18/12
2019/28/2
2018/17/12
2019/28/2
2018/14/12
2019/28/2
2018/18/12
2019/28/2
2018/18/12
2019/28/2
2018/17/12
2019/1/3
2018/19/12
2019/28/2
2018/17/12
2019/5/3
2018/9/3
2019/4/3
2018/24/12
2019/28/2
2018/26/12
2019/4/3
2018/22/12
2019/1/3
2018/21/12
2019/4/3
2018/22/12
2019/28/2
2018/24/12
2019/4/3
2018/24/12
2019/4/3
2018/21/12
2019/28/2
2018/24/12
2019/28/2
2018/26/12
2019/28/2
2018/24/12
2019/1/3
2018/24/12
2019/4/3
2018/21/12

رقم املكلف رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR194646031LB
203176
كوادراكيم ش.م.ل
دعوة لعقد جمعية عمومية عادية
الجمعية
استنادًا الى قرار مجلس ادارة
شركة امباير اوف لكجوري سرفيسز اوف شور ش.م.ل RR194653275LB 1774598
وتصريف
التعاونية النـتــاج وتصنيع
RR194643018LB 2782051
مودي ادم وشركاه ش.م.ل
امل ــواد الغذائية والــزراعـيــة والحيوانية
RR194649109LB
540145
طارق محمد جبوري
"أط ــاي ــب ال ــري ــف" بـتــاريــخ 2019/03/19
RR194648942LB
558418
شادي عادل قديح
ت ـع ـق ــد ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ـع ــادي ــة
اج ـت ـمــاعــا ب ـت ــاري ــخ  2019/04/05عند
RR194649112LB 1983147
اليت ش.م.ل ( اوف شور)
الـســاعــة الـتــاسـعــة قـبــل الـظـهــر فــي مركز
RR194649483LB 2689697
نايت فنتشورز هولدنغ ش.م .ل
جـمـعـيــة ال ـش ـبــان املـسـيـحـيــة س ــن الـفـيــل
RR194650155LB
71717
محمد معروف صيداني
 ح ـ ــرش تـ ــابـ ــت دل ـ ـتـ ــا س ـن ـت ــر ال ـط ــاب ــقRR194649965LB 2387779
شركة سيدرز فيول ش م م
الثالث بلوك ب واذا لم يكتمل النصاب
RR190918255LB 1810632
كوبرا ج ش.م.م
ال ـق ــان ــون ــي ف ــي ال ـج ـل ـســة االول ـ ــى تــدعــى
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة لــان ـع ـقــاد بنفس
RR194648324LB
69350
روجيه يوسف خليفة
التاريخ واملكان عند الساعة الثانية من
RR194649735LB
71738
رمزي نقوال عكاوي
بعد الظهر ويكون على جــدول اعمالها
RR194649276LB
280048
مجموعة اس.دي.ار .للصناعة والتجارة ش.م.م
ما يلي:
إعالن
RR194649744LB
293250
بسام الياس الحاج
ت ـصــديــق امل ـيــزان ـيــات امل ــوق ــوف ــة بـتــاريــخ
من أمانة السجل العقاري في الشوف
RR194648443LB 1326636
شركة ناين الين ش.م.م
طلبت صونيا رؤوف برجاس بو ضرغم  2018/12/31وابراء ذمة اعضاء مجلس
وكـيـلــة بـســام حكمت عـبــد الـصـمــد سند االدارة عــن اعـمــالـهــم خ ــال ه ــذه الـفـتــرة
RR194649280LB 2132437
اكسيبت اش ش م م
ملكية بدل ضائع للعقار  1119عماطور .وع ـ ـ ــرض ل ـل ـن ـش ــاط ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـهــا
RR194649174LB 2646733
أم أند بي فارما ش.م.ل
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15الجمعية وتـنــوي الـقـيــام بها مــن ضمن
RR190926610LB 2636801
كريم حسني رشيدي
يومًا خططها املستقبلية.
RR194647054LB
1479
شركة اتاف ش.م.ل.
رئيس مجلس االدارة
أمني السجل العقاري في الشوف
RR194647068LB
الشركة اللبنانية للصناعة والتجارة ش.م.م 1495 LITE . SARL
مي طرابلسي
هيثم طربية
RR194637600LB
5709
شركة الغزال العقارية
إعالن
إعالن
RR194647023LB
100086
جمال عفيف جدايل
بيروت
في
العقاري
السجل
أمانة
من
بيروت
تنفيذ
صادر عن دائرة
RR194647553LB
144231
هاني علي سالمي
طلب شفيق محمد شنتوف سند تمليك
غرفة الرئيس فيصل مكي
ّ
RR194647540LB
144240
نزيه علي سالمي
يبلغ الى املنفذ عليها :شركة املجموعة ب ــدل ضــائــع عــن حـصـتــه بــالـعـقــار 1140
RR194647567LB
144246
مصطفى علي سالمي
ميناء الحصن.
الدولية العقارية ش.م.ل.
ً
للمعترض مراجعه االمانه
ع ـ ـم ـ ــا ب ـ ــأحـ ـ ـك ـ ــام امل ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  409أص ـ ــول
RR194647037LB
194528
انترساب
خالل  15يومًا
محاكمات مدنية تعلمكم دائ ــرة تنفيذ
RR194647045LB
254824
هيلمان-اوف شور
بيروت
في
العقاري
السجل
أمني
بيروت بأن لديها في املعاملة التنفيذية
RR194647385LB
420674
منى محمد عيتاني
جويس عقل
رقم  2018/2041انــذارًا تنفيذيًا موجهًا
RR194646955LB 3084443
راوول روجيه نجيم
اليكم من طالب التنفيذ جمعية مالكي
RR194648559LB
537548
انطوناكي جان زيرفوس
العقار رقم  /4272/املصيطبة ،وناتجًا
إعالن
عــن طلب تنفيذ نفقات مشتركة بقيمة من أمانة السجل العقاري في عاليه
RR194649293LB 1934144
حسني علي االشمر
/25800د.أ .وعليه تدعوكم هذه الدائرة طـلــب ط ــارق فـهــد ال ـغــريــب وك ـيــل منيف
RR194649846LB
92955
محالت فالما
لـلـحـضــور الـيـهــا شخصيًا أو بــواسـطــة عادل رافع ملورثه عادل هاني رافع سند
RR194649863LB
شركة سليم مزنر ش.م.م 193031 SELIM MOUZANNAR S.A.R.L
وكيل قانوني الستالم االنذار التنفيذي تمليك بدل ضائع للعقار  1535عبيه.
RR194648514LB
261827
ساره مروان بدر
واالوراق املــرفـقــة بــه ،علمًا بــأن التبليغ
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
RR190924636LB
124008
محمد عفيف يموت
ي ـت ــم ق ــان ــون ــا ب ــان ـق ـض ــاء م ـه ـلــة عـشــريــن
يومًا
ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ـ ـ ــان ،وع ـلــى
أمني السجل العقاري في عاليه
RR190923922LB
141184
نور الدين خليل حوحو
تعليق نسخة عنه وعــن االنــذار املذكور
داغر
ليليان
RR190924959LB 1430598
اديب يوسف رعد
على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ
RR190926022LB
39964
فردنيان جورج خوري
بيروت ،ليصار بعد انقضاء هذه املهلة
إعالن
RR194612086LB
77417
ناجي جوزيف قوزي
ومهلة االنــذار التنفيذي البالغة خمسة تجري املؤسسة العامة إلدارة مستشفى
ً
RR194611253LB
138869
مروان انور رزق
أيام ،الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال مرجعيون الحكومي مناقصة عمومية
حتى الدرجة االخيرة.
ل ـشــراء خـمـســة اج ـهــزة ال ـت ـحــال الــدمــوي
RR190926107LB
148118
داود جورج مجاعص
بيروت
تنفيذ
مأمور
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RR190926795LB
270730
جورج جوزف بو عاصي
ً
ابتداء من الساعة  12:00ظ من
حسني عاكوم املؤسسة
RR194611868LB
992784
جهاد انطوان حداد
يوم الثالثاء الواقع في  .2019/4/9على
RR194613395LB 1270930
ديسكفري شوبنغ سنتر ش.م.م
الراغبني باالشتراك الحضور الى مبنى
دعوة
RR194611925LB 3389535
ثري رومز ش م ل
م ـح ـضــر اج ـت ـم ــاع م ـج ـلــس االدارة رقــم امل ــؤس ـس ــة الس ـت ــام دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
 2019/2تـ ــاريـ ــخ  2019/3/18يــدعــو أمانة سر االدارة ضمن الــدوام الرسمي،
RR185286406LB
60356
عصام وفيق مسالخي
م ـج ـل ــس ادارة ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـع ــاون ـي ــة على ان تقدم العروض في مهلة اقصاها
RR194611942LB
34751
خليل يوسف عازوري
ال ــزراعـ ـي ــة ف ــي ب ـل ــدة بـ ــان ق ـض ــاء بـشــري الساعة  12:00ظ من يوم االثنني الواقع
RR194630408LB
150848
ميرنا انطون جرمانوس
االعـضــاء الجتماع الجمعية العمومية في .2019/4/8
RR194615992LB
197158
لي افيش دي النونس ش.م.ل
رئيس مجلس اإلدارة
الذي سيعقد يوم الخميس 2019/4/18
RR194631139LB
204890
االنماء للتجاره العامه واملقاوالت ش.م.م
املدير
الساعة الخامسة في مركز الجمعية في
الدكتور مؤنس كالكش
بلدة بان قضاء بشري لدراسة املواضيع
RR194612510LB
868494
كابيتال بلدرز ش.م.ل
RR194631920LB
963058
شركة برايم الدارة املمتلكات ش.م.ل
RR194616012LB 1218513
شركة سكي سويت ش.م.ل
RR194613458LB 1325097
شركة سي.بي .جي ميديل إيست ش.م.ل اوف شور
RR194631522LB 1405857
ستو ش.م.ل
شركة اركيتكشر كونستراكشن اند مانجمنت ش.م.ل RR194630399LB 1723220
RR194612355LB 1808506
مالتي دي ش.م.م multi -d sarl
RR194631536LB 2210139
شركة ديجيتال ش.م.ل
RR194616057LB 2373783
ميان غروب ش م ل اوف شور
				
				
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
				
				
				

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 477

