الجمعة  17نيسان  2015العدد 2568

إعالنات
◄ وفيات ►
ّسبحان ّالحي الذي ال يموت
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى املأسوف
عليه املرحوم

الحاج معروف حسن زيعور

يوارى الثرى في النجف األشرف
تقبل التعازي طيلة أيام األسبوع في
منزله الكائن مدخل بلدته عنقون
كما تقام ذكرى األسبوع في حسينية
بلدته عنقون يــوم األحــد الــواقــع فيه
 2015/4/19الساعة العاشرة صباحًا
له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء
اآلسفون :آل زيعور وآل نجم وعموم
أهالي عنقون وحومني التحتا.

◄ ذكرى اسبوع ►
تـ ـ ـص ـ ــادف ي ـ ـ ــوم االح ـ ـ ـ ــد  19ن ـي ـس ــان
 2015ذكــرى مــرور اسبوع على وفاة
فقيدتنا الغالية املرحومة

الحاجة مريم خليل عثمان
(ام كريم رستم)

ارملة املرحوم عبد علي رستم
ابناؤها :الحاج كريم وعلي ومحمد
وحسن
بناتها :الحاجة فريال زوجة املحامي
حسني دكروب
الحاجة جميلة زوجة سمير فواز
الـحــاجــة زيـنــب زوج ــة ال ـحــاج سعيد
فواز
الحاجة فاطمة
ال ـحــاجــة روز زوجـ ــة ال ـح ــاج مــأمــون
خزعل
فتتلى آي مــن الــذكــر الـحـكـيــم ويـقــام
مجلس ع ــزاء حسيني عـلــى روحـهــا
الطاهرة في حسينية بلدتها تبنني
الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
للفقيدة الرحمة ولكم االجر والثواب
اآلس ـف ــون آل ع ـث ـمــان ورس ـت ــم وف ــواز
ودكروب وخزعل وعموم اهالي بلدة
تبنني

غادر ولم يعد
غــادر العمالMOHAMMAD SUMON :
و MOHAMMAD MOINALو ISLAM
 NAYEEMو  ،RAHMAN SUMONمن
التابعية البنغالية من عند مخدومهم،
الرجاء ممن يعرف عنهم شيئًا االتصال
على الرقم  05/480535أو  03/312042أو
03/312043

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

◄ إعالنات رسمية ►
اعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة أنـ ـه ــا وضـ ـع ــت قـيــد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاس ـيــة،
الـ ـص ــادرة بـضــريـبــة ال ــدخ ــل عـلــى األربـ ــاح
الـتـجــاريــة والصناعية وغـيــر الـتـجــاريــة ـ ـ
الـبــاب األول للمكلفني على اس ــاس الربح
امل ـقــدر فــي املصلحة املــالـيــة االقليمية في
محافظة النبطية عن ايرادات  2013تكليف
.2015
ان امل ـك ـل ـفــن اصـ ـح ــاب ال ـع ــاق ــة ال ــذي ــن ال
يـ ـ ـس ـ ــددون الـ ـض ــريـ ـب ــة املـ ـت ــوجـ ـب ــة عـلـيـهــم
كاملة خالل مهلة شهرين من تاريخ نشر
ه ــذا االعـ ــان فــي ع ــدد ال ـجــريــدة الرسمية
ال ــذي سيصدر بـتــاريــخ  23نيسان ،2015
ي ـت ـعــرضــون ل ـغــرامــة ق ــدره ــا واحـ ــد بــاملـئــة
( )%1مــن م ـقــدار الـضــريـبــة عـلــى كــل شهر
ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
تـ ـب ــدأ م ـه ـل ــة االع ـ ـت ـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة املـ ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـب ــارًا من
ال ـي ــوم ال ـتــالــي ل ـتــاريــخ ن ـشــر ه ــذا االع ــان
أي فــي  24نـيـســان  2015وتنتهي فــي 24
حزيران  2015ضمنًا.
مع االشــارة الى انه يتوجب على املكلفني
بضريبة الدخل على اســاس الربح املقدر
ً
وعمال بأحكام املادتني  29و 30من القانون
رق ـ ــم  44تـ ــاريـ ــخ ( 2008/11/11ق ــان ــون
االجـ ـ ـ ــراءات ال ـضــري ـب ـيــة) م ـســك الـسـجــات
املـحــاسـبـيــة امل ـح ــددة بـمــوجــب ق ــرار وزي ــر
املالية رقم  1/453تاريخ .2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 730
إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة وفـ ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
ال ـ ـخ ـ ــاص ل ـ ــ«ت ـ ـلـ ــزيـ ــم اع ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ــدراسـ ـ ــات
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة وال ـت ـص ـم ـي ــم ال ـن ـه ــائ ــي لـســد
الـشــومــريــة (كـفــرصـيــر ســابـقــا) وملحقاته
ول ـل ـن ــاق ــل ال ــرئ ـي ـس ــي وإع ـ ـ ــداد الـ ــدراسـ ــات
األولـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة ل ـل ـن ــاق ــل ال ـث ــان ــوي
وال ـخ ــزان ــات ال ـثــانــويــة لـتـطــويــر وتــوسـعــة
مشروع ري القاسمية» .يمكن االطالع على
مـلــف الـتـلــزيــم وتـسـلــم نـسـخــة عـنــه ضمن
ال ــدوام فــي مكتب مصلحة الـصـفـقــات في
ش .بـشــارة ال ـخــوري ،بناية غـنــاجــة ،ط ،4
لقاء شيك مصرفي باسم املصلحة بقيمة
مليون ليرة لبنانية  /1.000.000/ل.ل .أو
نقدًا إلى صندوقهاَّ .
تقدم العروض باليد
 12.00ظهرًا
إلى القلم املركزي حتى الساعة
ّ
من يوم الثالثاء  ،2015/07/28وتفض في
جلسة علنية الـســاعــة  10.00صباحًا من
اليوم التالي على العنوان اعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 699
إعالن
تعلن بلدية بعلبك عن رغبتها في تلزيم
الــذبـحـيــة ال ـعــائــدة ل ـعــام  ،2015وذل ــك في
تـمــام الساعة الـعــاشــرة مــن قبل ظهر يوم
الخميس الــواقــع فيه  2015/5/7بطريقة
املزايدة العلنية.
على الــراغـبــن االش ـتــراك فــي هــذه املــزايــدة
الـ ـحـ ـض ــور إل ـ ــى دار ال ـب ـل ــدي ــة ف ــي امل ــوع ــد
املحدد مصحوبني بالتأمني الالزم بقيمة
/10.000.000/ل.ل .ع ـشــرة مــايــن لـيــرة
لبنانية.

يمكن االطالع على دفتر الشروط الخاص
خالل الدوام الرسمي في مكتب أمانة السر
في البلدية.
مالحظة :الرجاء لصق طابع مالي بقيمة
/50.000/ل.ل .على طلب االشتراك.
رئيس بلدية بعلبك
الدكتور حمد حسن
إعالن
صادر عن محكمة املنية الشرعية السنية
ت ـط ــرح مـحـكـمــة امل ـن ـيــة ال ـشــرع ـيــة الـسـنـيــة
للبيع باملزاد العلني حصة القاصر رغدة
عـلــي غـنـيــم ف ــي ال ـس ـيــارة ن ــوع مــرسـيــدس
باللوحة العمومية ذات الرقم /388409/و
البالغة قيمتها ثالثة ماليني وسبعمائة
وتسعة عشر الف ليرة لبنانية.
فـعـلــى م ــن يــرغــب بــال ـشــراء ال ـح ـضــور إلــى
م ـب ـنــى مـحـكـمــة امل ـن ـيــة ال ـشــرع ـيــة الـسـنـيــة
م ـص ـح ــوب ــا ب ــال ـق ـي ـم ــة امل ـ ــذك ـ ــورة لـحـصــة
ال ـق ــاص ــر يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ف ــي 2015/4/28
الساعة الثانية عشرة إلجراء املزاد العلني
حسب األصول.
وكتب في 2015/4/15
رئيس قلم محكمة املنية الشرعية
الشيخ طارق عبد الرحمن الخير
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طـلــب محمد ض ــرار الـيــوســف ملــوكـلــه عمر
محمد ضرار اليوسف سندات تمليك بدل
ضائع  32و 42و 43و 44الريحانية
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
ط ـلــب بــاســم ج ـلــول ملــوكـلـتــه كــوكــب دراج
سند تمليك بدل ضائع  561/10القبة
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة رقم 2015/916
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك ب ـي ـب ـل ــوس ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املحامي محمد ديب.
املنفذ عليه :صفوح عبدالله كرامي وكيله
االستاذ زياد درنيقه.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ طــراب ـلــس رق ــم  2005/556تــاريــخ
 2010/9/28امل ـت ـض ـم ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذ عـلــى
الـ ـعـ ـق ــاري ــن  1566و 1593م ـن ـط ـقــة ارده
ً
تحصيال ملبلغ  $/144373/باالضافة الى
الفوائد والنفقات.
تاريخ محضر الوصف.2012/11/9 :
تاريخ تسجيله.2013/4/3 :
امل ـ ـ ـطـ ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  1566ارده
مساحته 832م 2وهو ارض ضمنها بناء
مؤلف مــن طابق سفلي عـبــارة عــن ثالثة
مخازن مساحة كل منها 40م 2ومستودع
ب ـم ـســاحــة 50م 2وط ــاب ــق ارض ـ ــي ع ـب ــارة
عــن شـقــة سكنية بـمـســاحــة 200م 2وهــو
ب ــإش ـغ ــال ال ـس ـيــد ع ـب ــود ع ـب ــاس وي ـح ــده:
ً
شـ ـم ــاال الـ ـعـ ـق ــاران  1565و 1595وشــرقــا
ال ـع ـق ــار  1595وج ـن ــوب ــا ال ـع ـق ــاران 1272
و 2065وغ ــرب ــا ال ـع ـقــار  ،2065الـتـخـمــن:
 ،$/227000/ب ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح امل ـخ ـف ــض:
.$/110332/
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العقار  1593منطقة ارده مساحته 839م،2
عبارة عن قطعة ارض ضمنها بناء غير
منجز مساحته حــوالــي 100م 2ويشغله
السيد ابــو حسني الغاباتي وتصل اليه
عبر طريق ترابية وهو بعيد عن الشارع
ً
الرئيسي ويحده العقارات :شماال1595 :
وش ــرق ــا 1274 :و 1592وج ـن ــوب ــا1274 :
ومـجــرى مــاء عــام ،وغــربــا 1595 :ومجرى
ماء عام ،التخمني ،$117120 :بدل الطرح
املخفض.$56919 :
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :االرب ـ ـع ـ ــاء
 2015/5/13ال ـســاعــة  11.30ظ ـه ـرًا ام ــام
رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ زغ ـ ــرت ـ ــا .ل ـل ــراغ ــب
بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة دفع بدل
الطرح في صندوق مال زغرتا او بموجب
شك مصرفي مسحوب المر رئيس دائرة
تنفيذ زغرتا واتخاذ مقام له ضمن نطاق
الــدائــرة او تــوكـيــل مـحــام وعـلـيــه االطــاع
على قيود الصحائف العينية للعقارين
موضوع املــزايــدة ودفــع رســوم التسجيل
ورسم الداللة.
مأمور التنفيذ نقوال دعبول
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب عــاطــف كــامــل الـخـشــن بــوكــالـتــه عن
فدى عادل الخشن سند ملكية بدل ضائع
للعقار  2153عني عنوب
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

اعالن
دعوى رقم 2015/2584
من الغرفة االبتدائية االولى في الشمال
بـتــاريــخ  2015/3/24تقدمت املستدعية
فاديا فريد املصري باستدعاء امــام هذه
املحكمة طلبت فيه ترقني اشــارة التأمني
ال ـج ـب ــري الـ ـج ــاري ع ـلــى  800س ـهــم على
حصة املــديــن ج ــورج حنا يمني ملصلحة
ال ــدائـ ـن ــة ج ــول ـي ــا زوج ـ ـ ــة بـ ـط ــرس ك ـعــدو
الـ ـص ــادر ع ــن مـحـكـمــة زغ ــرت ــا الـصـلـحـيــة
بـ ـ ـق ـ ــرار رق ـ ـ ــم  1948/6واملـ ـسـ ـجـ ـل ــة ع ـلــى
الصحيفة العينية برقم يومي  199تاريخ
 1948/2/24وذلك عن الصحيفة العينية
الـ ـع ــائ ــدة ل ـل ـع ـقــار رق ـ ــم  258م ــن مـنـطـقــة
الحريق قـضــاء زغــرتــا وذل ــك سـنـدًا لنص
املادة  512أ.م.م .فقرتها الرابعة جديدة.
لـ ـك ــل ذي م ـص ـل ـح ــة أو مـ ـتـ ـض ــرر ت ـقــديــم
مالحظاته الخطية على هــذا االستدعاء
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
هذا االعالن.
رئيس القلم
انطوان معوض

محل للبيع
ث ــاث ط ــواب ــق  32م ـتــر  32 +متر
متخت ومستودع  100متر
ص ـف ـي ــر – حـ ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــان ق ــرب
مصبغة رمضان
هاتف70/374745 :

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

