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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بعبدا باملعاملة
رقم 99/420
(الرئيسة عون)
طــالــب الـتـنـفـيــذ :هــانــي مـحـمــود قبيسي
وكيله املحامي انطوان ابي نادر
املنفذ عليه :حسن محمود حيدر وكيله
املحامي علي قنديل
بتاريخ  98/3/16و 99/4/13تقرر القاء
الحجز التنفيذي وسجل على الصحائف
الـعـيـنـيــة ب ـتــاريــخ  98/3/23و99/4/19
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن املـ ـنـ ـف ــذ الـ ـب ــال ــغ مـئـتــي
وخمسني ألــف د .أميركي ،باالضافة الى
الفوائد واللواحق.
املطروح للبيع:
ً
اوال :كامل القسم  4/5221الشياح
مساحته 510 :م .
س ـف ـلــي ثـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ م ـس ـت ــودع ول ـ ــدى الـكـشــف
تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على الواقع،
ب ــاالض ــاف ــة ال ـ ــى وج ـ ـ ــود تـ ـع ـ ّـد ع ـل ــى ه ــذا
القسم ببناء خــزان مياه للعقار بمسافة
تقريبية  140م.م .خاضع لنظام امللكية ـ ـ ـ
تخطيط باملرسوم  970/14424ـ ـ ـ يشترك
بملكية الحقوق  1و A 3و 3وما ورد على
القسم االول وضــع يد قــرار  96/26وقــرار
اي ـ ــداع رق ــم  96/25يـنـتـفــع ب ــامل ــرور على
العقار  6446ـ ـ ـ مصاب بتخطيط مصدق
بمرسوم  968/11431ويقع ضمن ارتفاق
املطار ـ ـ ـ اشــارة امتياز للخزينة بضريبة
التحسني.
ثانيًا :كامل القسم  14/2873برج البراجنة
مساحته 240 :م .
ي ـت ــأل ــف م ــن م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وج ـل ــوس
وطعام وأربع غرف ومطبخ وممر وغرفة
خــادمــة وغـسـيــل و 3حـمــامــات وشــرفــات.
ولـ ـ ــدى ال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان م ــا ذك ـ ــر اع ــاه
ينطبق على الواقع وأن عدد الشرفات هو
أربــع؛ منها شرفة واحــدة مقفلة بحجارة
الباطون.
يشترك في ملكية القسمني  1و 3ـ ـ ـ مرتفق
ب ـبــراح ـ ـ ـ خــاضــع لـنـظــام ملكية الـطــوابــق
ت ـص ــدي ــق ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـت ــوج ـي ـه ــي ال ـع ــام
باملرسوم .97/10231
حدود العقار  5221الشياح.
ً
يـحــده غــربــا  5219وشــرقــا  5080وشـمــاال
 5220وجنوبًا 6446
حدود العقار  2873برج البراجنة.
يـ ـح ــده غ ــرب ــا  2870وش ــرق ــا ط ــري ــق ع ــام
ً
وشماال  2874وجنوبًا .2872
2

2

الثمن د.
حصص
املنفذ عليه أميركي

ثمن الطرح
املقرر د.
أميركي

 1ـ ـ ـ كامل
القسم
4/5221
الشياح

229500

137700

 2ـ ـ ـ كامل
القسم
14/2873
برج
البراجنة

432000

259200

تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تـحــدد مــوعــد املــزايــدة نـهــار الثالثاء
الــواقــع فــي  2015/1/13الساعة الحادية
عـشــرة صباحًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة أو مصرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن املبلغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة،
كـمــا عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر على
م ـســؤول ـي ـتــه ،ك ـمــا عـلـيــه وخـ ــال عـشــريــن
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دف ـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
الـعــروض العائد لصيانة الخط البحري
وت ـف ــري ــغ ك ـم ـيــة  /850.000/ك ـي ـلــو ليتر
مــن م ــادة الـفـيــول أوي ــل فــي معمل الجية
الـ ـح ــراري ،مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض
رقــم ث4د 4325/تــاريــخ  ،2014/4/25قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2015/1/9عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2014/12/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 2162
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
العروض العائد لتقديم وتركيب خزانني
بـسـعــة  25000م 3ل ـل ـخــزان ال ــواح ــد مل ــادة
الـفـيــول أوي ــل فــي معمل ال ــذوق الـحــراري،
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 7140/تاريخ  ،2014/7/4قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2015/1/9عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2014/12/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 2156
اعالن
ت ـع ـلــن ب ـلــديــة ال ـق ـصــر ع ــن وضـ ــع جـ ــداول
التكليف االساسية لكافة الرسوم البلدية
ً
عن عام  2014قيد التحصيل عمال بنص
املادة  104من القانون رقم ( 88/60قانون
الرسوم واملعامالت البلدية وتعديالته).
تفرض غرامة تأخير وقدرها ( %2اثنان
بــامل ـئــة) ع ــن ك ــل شـهــر تــأخـيــر ع ــن املـبــالــغ
التي لم تسدد خالل املهلة املبينة.
رئيس البلدية
ديب قطايا
إنذار عام
ً
ع ـمــا بــالـنـصــوص املــرع ـيــة اإلج ـ ــراء ،فــإن
املــديــريــة ال ـعــامــة للنقل ال ـبــري والـبـحــري
ورئــاســات املــرافــئ تــدعــو جميع اصحاب
السفن اللبنانية بمختلف فئاتها (سفن
ت ـجــاريــة ،مــرفــأيــة ،ص ـيــد ،ن ــزه ــة ،مــواعــن
وســواهــا) املسجلة لــدى رئــاســات املــرافــئ
واملوانئ ،الذين تخلفوا حتى تاريخه عن
تـســديــد ال ــرس ــوم الـسـنــويــة املـتــرتـبــة على
سفنهم بموجب القانون رقم  66/11تاريخ
 1966/2/14وت ـع ــدي ــات ــه ل ـل ـع ــام ،2014
والرسوم والغرامات املترتبة عليها للعام
 2013ومــا قبله ،الــى تسديد هــذه الرسوم
والغرامات خالل مهلة خمسة عشر يومًا
من تاريخ اول نشر لهذا االعالن.
يعتبر ه ــذا االنـ ــذار ال ـعــام بـمـثــابــة تبليغ
شـخـصــي ل ـكــل صــاح ــب سـفـيـنــة وقــاطـعــا
لعامل مرور الزمن.
املدير العام للنقل البري والبحري
املهندس عبد الحفيظ القيسي
التكليف 2096

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة
البقاع ـ ـ دائرة الدائرة االدارية
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
زحلة ـ ـ البولفار ـ ـ السرايا مبنى املالية ـ ـ الطابق الثاني هاتف08/801003 :
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
هذا االعالم ،وإال يعتبر التبليغ
ً
املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني
الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف
اسم املكلف
13465
فليكس ندره املر
45419
جهاد يوسف اعزان
46942
ميشال جورج صيقلي
98873
انطوان جورج دواليبي
184899
هاني عبد الله زراقط
191249
احمد علي السيد احمد صخر
191305
محمود علي احمد صخر
191310
يوسف علي السيد احمد صخر
207047
فؤاد انطون زيادة
221192
نقوال وديع العبسي
221419
الياس يوسف ابو شعيا
223192
موسى منير قبالن
223216
سمير مخايل املعلوف
233156
مخايل ناصيف كرباج
236326
شفيق سليمان شعنني
253043
رياض عبد االحد اصالن
270257
كابي طانوس الشنتيري
282579
الياس سليم مشعالني
282857
انطوان فهد عبود
284483
محمد حسني عبدوني
285025
نزيه انطوان مشعالني
285300
جان لويس عبود
286517
ايلي ميشال سالمة
286559
عبد العزيز محمد فؤاد الدردري
313987
سليم محمود رحال
347571
جمال موسى البعلبكي
371250
جورج جان ملو
382375
فائز مسلم االفندي
509031
عماد بهيج بدوي
597838
ربيع خليل رحيمه
852613
ايلي اسعد النت
858036
جورج اديب ابو شعيا
927941
فادي ابراهيم كوريه
957172
جورج انطون شحاده
991846
جوزف فرج املزرعاني
شركة حاج بالست  -تريز الحاج وشركاؤها 1184492
1186739
رامي جوزف السكاف
1190038
محمد عبد القادر يوسف
1272668
فاتن محمود ايوب سلوم
1427482
محمد قاسم محمد
1472270
محمد ابراهيم صالحه
2048847
محمد عبد القادر يوسف
2048853
عبد الناصر عبد القادر يوسف
2226596
فؤاد محمد سعيد مرمش
2653122
داني موريس قبالن

رقم البريد املضمون
RR140265352LB
RR140264768LB
RR140264771LB
RR140265074LB
RR140265091LB
RR140264799LB
RR140265159LB
RR140264825LB
RR140264935LB
RR140265349LB
RR140265573LB
RR140264723LB
RR140265131LB
RR140265587LB
RR140265445LB
RR140265542LB
RR140265635LB
RR140265560LB
RR140265556LB
RR140265539LB
RR140265511LB
RR140265485LB
RR140265468LB
RR140265471LB
RR140264842LB
RR140265304LB
RR140265454LB
RR140265318LB
RR140265692LB
RR140265746LB
RR140265410LB
RR140265879LB
RR140265715LB
RR140265763LB
RR140265661LB
RR140265437LB
RR140265750LB
RR140265247LB
RR140264122LB
RR140264808LB
RR140265397LB
RR140265278LB
RR140265264LB
RR140264330LB
RR140264604LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 2151

غادر ولم يعد
غـ ـ ــادرت ال ـعــام ـلــة اإلث ـي ــوب ـي ــة Zuriyash
 Lenna Zenniمـ ـن ــزل الـ ـسـ ـي ــدة ن ــادي ــا
شيحان العر ،الرجاء ممن يعرف عنها
شيئًا االتصال على الرقم 76/002356

شقة لاليجار
شارع محمد الحوت غرفتي نوم مرممة
حديثًا ـ ـ  $850بالشهر ـ ـ ت01/633432 :

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

