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◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
رقد على رجاء القيامة املرحوم
ساسني جرجس بارود
ابناه املحامي جورج وزوجته ديانا
جريج وعائلتهما
الــدك ـتــور جـ ــوزاف وزوج ـت ــه ريـمــونــد
القيم وعائلتهما
ابـنـتــاه سـعــاد زوج ــة ال ـيــاس بــازرلــي
وأوالدهما وعائالتهم
مارلني ساسني بارود
وانسباؤهم ينعونه اليكم
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 21
ال ـجــاري اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة الثانية
ً
بعد الظهر ولغاية السابعة مساء في
صالون كنيسة مار مارون الرعائية،
جعيتا.

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي الياس ريشا)

يـنـفــذ فــريــد ج ـبــور بــاملـعــامـلــة 2015/111
اسـتـنــابــة صـ ــادرة عــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ املــن
رق ــم  2014/1125بـمــوضــوع تنفيذ حكم
صادر عن حضرة القاضي املنفرد املدني
في املنت باملعاملة رقم  2014/1125بوجه
ً
اميل يوسف تحصيال ملبلغ /4900/د.أ.
اضافة الى الرسوم.
وي ـج ــري الـتـنـفـيــذ عـلــى م ــوج ــودات مـنــزل
املنفذ ضــده الكائن فــي جيعتا ملك جاد
الطابق الخامس وهي على الشكل التالي:
ط ــاول ــة لـلـسـجــائــر خـشــب بـنــي ـ ـ ـ ـ سـجــادة
اح ـم ــر وب ـ ــاج ق ـي ــاس  3.50 × 2.50كنبة
خيزران لون اخضر بثالثة مقاعد ـ ـ طاولة
خشب بوجه زجاج و 5كراسي بالستيك ـ ـ
طاولة سفرة خشب لون اسود مع ثمانية
كــراســي حــديــد ـ ـ درس ــوار خشب مــع مــرآة
ـ ـ سـجــادة ليلكي وازرق واصـفــر ـ ـ طاولة
خشبية لـلـسـجــائــر ل ــون اس ــود ـ ـ ـ ـ طــاولـتــا
خشب لون اسود حجم صغير كل واحدة
ل ـهــا جـ ـ ــارور ودرف ـ ـتـ ــان ت ـل ـفــزيــون بــازمــا
ماركة Sony
ـ ـ طاولة خشب مستطيلة ـ ـ فترين خشب
لــون بني لها درفــة خشبية وزجــاج وغاز
بـسـتــة رؤوس دون م ــارك ــة وبـ ــراد مــاركــة
 Frigidaireـ ـ ـ ـ غـســالــة اوتــومــات ـيــك مــاركــة
 Aristonوســريــران خشبيان كحلي مفرد
ون ـصــف وخ ــزان ــة خـشــب كـبـيــرة ل ــون بــاج
وت ــوال ـي ــت خـشـبـيــة ل ـهــا ج ــواري ــر وم ـ ــرآة.
شـفــونـيـيــر خ ـشــب وفــورمــاي ـكــا ل ــون بني
لها درفة وجوارير ـ ـ خزانة خشبية بدرف

ـ ـ كومود بني فاتح ـ ـ كومود فورمايكا ـ ـ
سرير سويدي مفرد ـ ـ خزانة خشبية بني
فاتح مع تواليت ومــرآة ـ ـ خزانة خشبية
كبيرة بني فاتح ـ ـ سجادة كحلي واحمر ـ ـ
سرير مزدوج لون اسود ـ ـ مكتبة خشبية
اسود ـ ـ طاولة ستانلس ستيل ـ ـ تلفزيون
بالزما  Samsungكرسي جلد مع دواليب ـ ـ
طاولة خشبية لون ابيض مربعة الشكل
سجادة باج مزركشة ـ ـ جاطني فضي مع
صـفــرة كريستال وبونبونيير كريستال
مع مسكة واثنني مع غطاء وواحدة بحجم
صـغـيــر م ــع غ ـط ــاء وق ـط ـعــة اخـ ــرى عليها
ال ـ ــوان كـحـلــي ـ ـ ـ ـ ب ـيــانــو ك ـهــربــائــي مــاركــة
 Techmiesالب تــوب مــاركــة  H.Pجميعها
مخمنة بمبلغ /19170/د.أ .يجري البيع
ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه 2015/10/3
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا ف ــي مـنــزل
املنفذ عليه على الراغب بالشراء الحضور
ف ــي امل ــوع ــد امل ـح ــدد ال ــى ال ـع ـن ــوان امل ـحــدد
اعاله مصحوبًا بالثمن نقدًا وبرسم داللة
بنسبة  %5على ان ال يتم البيع ما لم يبلغ
الثمن املعروض  6اعشار القيمة املخمنة
ك ـمــا عـلـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ت ـقــريــر الـخـبـيــر
املضموم للمعاملة.
رئيس القلم
ناديا صليبي
إعالن بيع للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 99/420
الرئيسة عون
طــالــب التنفيذ :هــانــي مـحـمــود قبيسي
وكيله املحامي انطوان ابي نادر
املنفذ عليه :حسن محمود حيدر وكيله

املحامي علي قنديل
بـ ـت ــاري ــخ  98/3/16و 99/4/13ت ـقــرر
الـ ـق ــاء ال ـح ـجــز ال ـت ـن ـف ـيــذي وس ـج ــل على
الصحائف العينية
ً
بتاريخ  98/3/23و 99/4/19تحصيال
ل ــدي ــن امل ـن ـفــذ ال ـب ــال ــغ مــاي ـتــي وخـمـســن
ال ــف د .أمـيــركــي بــاالضــافــة ال ــى الـفــوائــد
واللواحق.
امل ـط ــروح للبيع بـعــد الـتـخـفـيــض :كامل
القسم  4/5221الشياح :مساحته  510م2
سفلي ثــانــي ـ ـ مـسـتــودع ول ــدى الكشف
تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على الواقع
ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى وج ـ ــود ت ـع ـ ٍـد ع ـل ــى ه ــذا
القسم ببناء خزان مياه للعقار بمسافة
تقريبية  140م.م .خاضع لنظام امللكية ـ ـ
تخطيط باملرسوم  970/14424ـ ـ يشترك
بملكية الحقوق  1و A3و 3وما ورد على
القسم االول وضع يد قرار  96/26وقرار
ايـ ــداع رق ــم  96/25ينتفع ب ــامل ــرور على
العقار  6446ـ ـ مصاب بتخطيط مصدق
ب ـم ــرس ــوم  968/11431ـ ـ ـ ـ وي ـق ــع ضمن
ارتـفــاق املطار ـ ـ اشــارة امتياز للخزينة
بضريبة التحسني.
حدود العقار  5221الشياح:
ً
يحده غربًا  5219وشرقا  5080وشماال
 5220وجنوبًا .6446
الثمن د.
أميركي

حصص
املنفذ
عليه

 1ـ ـ ـ ـ ـ كــامــل 229500
الـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــم
4 /5 2 2 1
الشياح

تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـحــدد
موعد املــزايــدة نهار الثالثاء الــواقــع في
 2015/10/6ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
صباحًا امــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع:
فعلى الراغب في الشراء وقبل املباشرة
ـواز لثمن الطرح
باملزايدة ايــداع مبلغ مـ ٍ
ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة أو ف ــي مـصــرف
مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
او تقديم كفالة مصرفية تضمن املبلغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
كما عليه وخــال ثالثة ايــام مــن صــدور
قـ ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع بــاقــي الـثـمــن تحت
طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر على
مـســؤولـيـتــه كـمــا عـلـيــه وخـ ــال عشرين
ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دفـ ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ مارو القزي

ثمن
الطرح
املخفض
د .أميركي
123930

إعالم تبليغ

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوب والوفيات

03/662991

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

◄ مبوب ►

مطلوب
لشركة متخصصة في مستلزمات الفنادق واملستشفيات مندوب مبيعات خبرة
ثالث سنوات يشترط وجود سيارة.
 .1راتب مميز
 .2عمولة مبيعات
 .3ضمان اجتماعي
الرجاء إرسال السيرة الذاتية على العنوان التالي:
W.H.RHL@hotmail.com

A Lebanese construction company in
Nigeria is seeking the services of a heavy
duty mechanical Engineer, land surveyor
& Civil Engineer with experience,
English is a must. Send your CV to:
info@agvisionconstruction.com

املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية الواردات /املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة النبطية –دائرة االلتزام الضريبي
,دائرة خدمات املكلفني ,دائرة معالجة املعلومات ودائرة التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية ,مفرق الراهبات ,سنتر حرب ,الطابق الثاني ,هاتف 768491/07لتبلغ البريد املذكور تجاه
ً
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

اسم املكلف
قاسم محمد حسن
قاسم محمد تقش
محمود امني كوثراني
صبحي سالم عياش
EM-GLOBAL,LTD
ش ــرك ــة ال ـك ـن ــدي ل ـل ـت ـج ــارة ال ـع ــام ــة وامل ـ ـقـ ــاوالت
واالستيراد والتصدير ش.م.
اول كاستينج اندستري
شركة فيبو تريدينغ ش.م.
SOUTH GUIDE
شركة جاد ش.م.م
شركة املرتضى للتجارة ش.م.م
شركة الرضا التجارية
علي احمد حماده
حسن محمد رمضان
عدنان محمد شامي
عبدالله محمد االحمد
قاسم حسن وهبي
عباس علي حطيط
شركة Zeemed.S.a.r.l
شا ابو نقول للبناء و الديكور
مؤسسة اليسا لالستيراد والتصدير
ساتاليت النصر
قبيسي لتجارة قطع السيارات
(محمد غالب قبيسي)
ثانوية الشهيد االخضر العربي
اشرف ارديف املدور
حسن علي غطيمي

رقم املكلف
562275
3082328
1792032
1532471
2269122

رقم البريد املضمون
RR151550089LB
RR151550937LB
RR151550945LB
RR151551005LB
RR151551226LB

تاريخ الزيارة الثانية
2015/07/27
2015/08/10
2015/08/10
2015/08/11
-

تاريخ اللصق
2015/08/11
2015/08/19
2015/08/19
2015/08/20
-

2582788

RR151551141LB

-

-

2462862
2312211
2448519
2830883
216277
2459840
343855
823320
300761
276932
179159
2433709
3031141
2564284
251315
717464

RR151551169LB
RR151551190LB
RR151551186LB
RR151551155LB
RR151551172LB
RR151551138LB
138777300LB RR
151550614LB RR
151550631LB RR
151551230LB RR
151550999LB RR
151550971LB RR
RR151550733LB
RR151550469LB
RR138779169LB
138779186LB RR

-

-

1758012

RR138780034LB

2015/08/04

2015/08/11

2266039
2476799
3076582

RR138779155LB
RR151550870LB
RR151559785LB

2015/08/05
-

2015/8/13
-

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 1786

