 246إعالنات
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مبوب
◄ وفيات ►
ت�ت�ق��دم إدارة وم��وظ�ف��و Q - Hotel
من
األس�ت��اذ نسيم قانصوه وعائلته
املحترمني
ّ
بأحر التعازي بوفاة شقيقته
الحاجة فاطمة قانصوه.
ت �غ �م��ده��ا ال �ل��ه ف ��ي واس � ��ع رح�م�ت��ه
وأدخلها فسيح جناته.
ت �ت �ق��دم إدارة وم��وظ �ف��و Queens
 Suite Hotelمن
األس�ت��اذ نسيم قانصوه وعائلته
املحترمني
ّ
بأحر التعازي بوفاة شقيقته
الحاجة فاطمة قانصوه.
ت� �غ� �م ��ده ��ا ال � �ل� ��ه ب � ��واس � ��ع رح �م �ت��ه
وأدخلها فسيح جناته.
ت� �ت� �ق ��دم إدارة وم� ��وظ � �ف� ��و Villa
 Queensمن
األس�ت��اذ نسيم قانصوه وعائلته
املحترمني
ّ
بأحر التعازي بوفاة شقيقته
الحاجة فاطمة قانصوه.
ت� �غ� �م ��ده ��ا ال � �ل� ��ه ب � ��واس � ��ع رح �م �ت��ه
وأدخلها فسيح جناته.

آل بيضون
ب� �م ��زي ��د م � ��ن ال � ��رض � ��ا وال �ت �س �ل �ي��م
ب�ق�ض��اء ال�ل��ه وق� ��دره ،ن�ن�ع��ى إليكم
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج عبد اللطيف
عبد الحميد بيضون
أب � �ن � ��اؤه :ع� �ل ��ي ،م �ح �م��د (ب �ي �ض��ون
س � �ب � ��ور) ،ال � �ح� ��اج أح � �م� ��د ،ج �م ��ال،
الحاج طارق وصالح
أش�ق��اؤه :محمد علي واملرحومان
نعيم ونعمة
أص �ه��رت��ه :أح �م��د ب�ي�ض��ون ،محمد
النجار وسامي نصور
توفاه الله تعالى فجر يوم الثالثاء
املوافق له 2014/4/22م الواقع فيه
 22جمادى اآلخرة 1435هـ
تقبل التعازي للنساء والرجال في
بلدته بنت جبيل ف��ي منزله قرب
ثانوية بنت جبيل.
اآلس �ف��ون :آل ب�ي�ض��ون ،آل زه��ر ،آل
ال�ن�ج��ار ،آل ن�ص��ور وع�م��وم أهالي
بنت جبيل.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب محمد حسني دمج وكيل فادي
سميح العطري بوكالته عن مها محمد
الخالد سند ملكية بدل ضائع للعقار
 A8/467سبلني
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ميالد نجيب راجحه وكيل روماليا
حسيب أبو مراد بصفتها أحد ورثة
أن �ط��وان ي��وس��ف ال�س�ل�ف��ان��ي س�ن��د ملكية
بدل ضائع للعقار 2/391سرجبال
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
راني حيدر

◄ مبوب ►

مفقود
ف � �ق ��دت إق� ��ام� ��ة ل �ل �ع��ام �ل��ة ال �ب �ن �غ�ل�ادش �ي��ة
 ،MAHMUDA AKTERال� ��رج� ��اء م�م��ن
يجدها االتصال على الرقم 03/ 630408
ف �ق��دت ال�ع��ام�ل��ة ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ة angelita vea
إق��ام�ت�ه��ا ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده��ا االت �ص��ال
على الرقم 03/ 832003
ف �ق��دت وث��ائ��ق س�ف��ر فلسطينية لبنانية
ب ��االس� �م ��اء :ع �ب �ي��ر ال �ق��اض��ي ـ�ـ �ـ �ـ ري ��م عبد
اللطيف ــــ روان عبد اللطيف ــــ محمد عبد
ال�ل�ط�ي��ف ،ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده��ا االت�ص��ال
على الرقم 71/583691

فقد جواز سفر وإقامة وإجازة عمل باسم
Jesmin Akter Mohammad Abdelkader
 Fakirجنسيتها ب�ن�غ�لادي�ش�ي��ة ،ال��رج��اء
م � �م� ��ن ي � �ج� ��ده� ��ا االت� � � �ص � � ��ال ع � �ل� ��ى ال� ��رق� ��م
03/523299

فقدت إقامة سريالنكية باسمWalimuni :
 .Sunethra De Silvaالرجاء ممن يجدها
االتصال على الرقم 03/855695

مطلوب
Reputable Interior Design company is
recruiting Senior interior Designers with
very good Autocad skills.
Experience si required٬ Send your CV
on mailbox@walidsfeir.com

إعالن
عن وضع جداول التكليف األساسية لعام
 2014قيد التحصيل
ي �ع �ل��ن رئ �ي��س ب �ل��دي��ة ال �ه��رم��ل ع ��ن وض��ع
جداول التكليف األساسية لكافة الرسوم
ال �ب �ل��دي��ة ع ��ن ع ��ام  2014ق �ي��د ال�ت�ح�ص�ي��ل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
البلدية  88/60ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
ً
* أوال :عمال بنص امل��ادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا إلى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
* ثانيًا :عمال بنص املادة  109من قانون
ال��رس��وم ال�ب�ل��دي��ة  ،88/60ت �ف��رض غ��رام��ة
ت��أخ�ي��ر وق ��دره ��ا ( %2اث �ن ��ان ب��امل �ئ��ة) عن
ك��ل ش�ه��ر ت��أخ�ي��ر ع��ن امل�ب��ال��غ ال�ت��ي تسدد
خالل املهلة املبينة في البند األول أعاله،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
الهرمل في 2014/04/10
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
إعالن
ت �ع �ل��ن وزارة امل��ال �ي��ة أن �ه��ا وض �ع��ت قيد
ال�ت�ح�ص�ي��ل ج� ��داول ال�ت�ك�ل�ي��ف األس��اس�ي��ة
لضريبة األمالك املبنية للعقارات التي ال
تزيد إيراداتها الصافية عن 20.000.000
ل �ي ��رة ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ال � �ص� ��ادرة ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
ب�ي��روت ـــــ (ال�ب��اش��ورة ـــــ امل��دور ـــــ امل��زرع��ة)
ع��ن إي ��رادات  2010ـــــ  2011تكليف ،2014
وت ��دع ��و ج �م �ي��ع امل �ك �ل �ف�ين ل �ت �س��دي��د ه��ذه
ال �ض��رائ��ب ،م��ع اإلش � ��ارة إل ��ى أن املكلفني
ال ��ذي ��ن ال ي� �س ��ددون ال �ض��ري �ب��ة امل�ت��وج�ب��ة
ع�ل�ي�ه��م ك��ام �ل��ة خ �ل�ال م �ه �ل��ة ش �ه��ري��ن من
تاريخ نشر هذا اإلعالن في عدد الجريدة
ال ��رس �م �ي ��ة ال� � ��ذي س �ي �ص ��در ب� �ت ��اري ��خ 24
نيسان  ،2014يتعرضون لغرامة قدرها
واح ��د ب��امل�ئ��ة ( )٪1م��ن م �ق��دار ال�ض��ري�ب��ة
عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر
ً
شهرًا كامال.
ت� �ب ��دأ م �ه �ل��ة االع � �ت� ��راض ع �ل��ى ال �ض��ري �ب��ة
امل ��ذك ��ورة امل �ح��ددة ب�ش�ه��ري��ن اع �ت �ب��ارًا من
ال �ي��وم ال�ت��ال��ي ل�ت��اري��خ ن�ش��ر ه ��ذا اإلع�ل�ان
أي ف��ي  25نيسان  2014وتنتهي ف��ي 25
حزيران  2014ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 710
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2014/10
(الرئيسة جدايل)
طالب التنفيذّ :
جمال ترست بنك وكيله
املحامي رزق الله شيت
املنفذ عليه :يوسف محمد عيساوي بئر
حسن بناية سندس طابق أول
ال�س�ن��د ال�ت�ن�ف�ي��ذي :اس�ت�ن��اب��ة ص� ��ادرة عن
دائرة تنفيذ بيروت بتاريخ 2013/12/31
ً
ب� ��رق� ��م  2013/2425ت �ح �ص �ي�ل�ا ب�م�ب�ل��غ
 /699.998/د.أم� �ي ��رك ��ي ع� ��دا ال �ل��واح��ق.
تاريخ قرار الحجز 2013/12/3 :ـــــ تاريخ
تسجيله2013/12/5 :
امل �ط��روح ل�ل�ب�ي��ع :ك��ام��ل ال�ق�س��م  B/21من
العقار رقم  /4703الشياح:
م� ��دخ� ��ل وص � ��ال � ��ون �ي��ن وط� � �ع � ��ام وم �ط �ب��خ
وغسيل وثالثة حمامات وأربع غرف نوم
وشرفات طابق أول ـــــ حق مختلف .ولدى
ال �ك �ش��ف ت �ب�ين أن م ��ا ذك ��ر أع�ل��اه ينطبق
على ال��واق��ع وه��و ش��اغ��ر م��ن أي س��اك��ن ـــــ
خاضع لنظام ملكية الطوابق والخرائط
والعقد ـــــ يشترك في ملكية الحقني  1و3
 Bوم��ا ورد عليهما ـــــ تخطيط باملرسوم
 1958/20411له موقف سيارة وتصديق
ال�ت�ص�م�ي��م ال �ت��وج �ي�ه��ي ال �ع ��ام ب��امل��رس��وم
 97/10231بملف  /186الشياح ـــــ تأمني
من الدرجة األول��ى ب��دون مزاحم ملصلحة
ّ
جمال ترست بنك ش.م.ل .املدين يوسف
محمد عيساوي قيمة الدين /730.000/
والفائدة حسب شروط العقد.
مساحته/250/ :م 2تقريبًا
ال �ت �خ �م�ي�ن /550.000/ :د.أ .ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال� �ط ��رح:
 /330.000/د.أ.

تاريخ ومكان امل��زاي��دة :وق��د تحدد موعد
امل ��زاي ��دة ن �ه��ار األرب� �ع ��اء ال ��واق ��ع ب�ت��اري��خ
 2014/5/21ال �س ��اع ��ة ال� �ح ��ادي ��ة ع �ش��رة
صباحًا أم��ام رئ�ي��س دائ ��رة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة إيداع مبلغ مواز لثمن
ال�ط��رح ف��ي ص�ن��دوق الخزينة أو مصرف
مقبول باسم رئيس دائ��رة تنفيذ بعبدا
أو ت�ق��دي��م ك�ف��ال��ة مصرفية تضمن املبلغ
واتخاذ محل إقامة ضمن نطاق الدائرة،
ك�م��ا عليه وخ�ل�ال ث�لاث��ة أي ��ام م��ن ص��دور
ق� ��رار اإلح ��ال ��ة إي � ��داع ب��اق��ي ال �ث �م��ن تحت
طائلة إع��ادة املزايدة بزيادة العشر على
م �س��ؤول �ي �ت��ه ،ك �م��ا ع�ل�ي��ه وخ�ل��ال ع�ش��ري��ن
ي ��وم ��ًا ت �ل��ي اإلح� ��ال� ��ة دف � ��ع ال �ث �م��ن ورس ��م
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم املعاملة2010/216 :
امل �ن �ف��ذ :ذو ال �ف �ق��ار خ�ل�ي��ل ع�ق�ي��ل ـــــ وكيله
املحامي اسطفان كرم
املنفذ عليه :ط�لال خضر عبد ال��واح��د ـــــ
وكيله املحامي محمد نابلسي
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :س �ن��د ائ �ت �م��ان بقيمة
 /22400/يورو اضافة الى النفقات
تاريخ ق��رار الحجز 2010/10/26 :تاريخ
تسجيله2010/11/3 :
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع باملزاد العلني
املقسم امل��درج ادن��اه وفقًا ملندرجات دفتر
الشروط املنظم بتاريخ 2011/3/1
م ��وض ��وع ال � �ط ��رح :امل �ق �س��م رق� ��م  117م��ن
العقار رقم  2902منطقة بساتني طرابلس
ال�ع�ق��اري��ة ـــــ ب�ل��وك  Dـــــ ش�ق��ة ف��ي الطابق
الخامس مساحتها  103م.م.
قيمة التخمني/56650/ :د.أ.م.
ب� ��دل ال� �ط ��رح امل �خ �ف��ض ع ��ن س �ت��ة اع �ش��ار
التخمني/30591/ :د.أ.م.
م�ك��ان امل ��زاي ��دة :دائ ��رة تنفيذ ط��راب�ل��س ـــــ
غرفة الرئيسة ماتيلدا توما
تاريخ امل��زاي��دة :ي��وم الخميس الواقع في
 2014/5/15الساعة  14:00ظهرًا.
ش � � ��روط امل� � ��زاي� � ��دة :ع� �ل ��ى ك� ��ل م� ��ن ي��رغ��ب
ب ��االش� �ت ��راك ف ��ي امل ��زاي ��دة ع �ل �ي��ه ان يعني
م�ك��ان��ًا م�خ�ت��ارًا ل��ه ي�ق��ع ض�م��ن ن�ط��اق ه��ذه
ال� ��دائ� ��رة وع �ل �ي��ه ق �ب��ل امل �ب ��اش ��رة ب�ج�ل�س��ة
امل� ��زاي� ��دة ان ي ��دف ��ع م �ب �ل �غ��ًا م ��وازي ��ًا ل �ب��دل
الطرح لدى صندوق الخزينة ،أو بموجب
ش� ��ك م �ص ��رف ��ي م �س �ح ��وب ع �ل ��ى م �ص��رف
لبنان باسم رئيس دائرة تنفيذ طرابلس،
فيسلم شهادة تخوله حق االش�ت��راك في
املزايدة وعليه زيادة في الثمن دفع رسوم
التسجيل والداللة.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي ماهر الزين
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع باملزاد العلني
وللمرة االولى كامل  /2400/سهم في كل
من العقارات
رق��م  313و 2681و 2683جزين باملعاملة
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة رق � � ��م  2013/113ت ��اري ��خ
 2013/7/11ل �ع ��دم ق��اب �ل �ي �ت �ه��ا ل�ل�ق�س�م��ة
ب�ي�ن ال �ش��رك��اء وف �ق��ًا ل�ل�ح�ك��م ال� �ص ��ادر عن
املحكمة االبتدائية ف��ي الجنوب بتاريخ
.2013/4/18
امل�ن�ف��ذ :ال�ق��اض��ي سيمون ام�ي��ل املعوشي
ويملك  2372.222سهمًا.
املنفذ عليها :الكسندرا حبيب املعوشي
وتملك  27.778سهمًا.
تاريخ تبليغ االنذار2013/10/11 :
تاريخ محضر الوصف2013/12/3 :
تاريخ تسجيله2013/12/11 :
العقار رقم  313جزين يحتوي على ارض
حرجية ملول وسنديان بعيد عن البلدة
يبعد ح��وال��ى  30م�ت�رًا ع��ن ط��ري��ق ت��راب��ي
مساحته  2470م.م .تخمينه وبدل طرحه
 61750د.أ.
العقار رقم  2681ارض بعل سليخ مهملة

