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◄ إعالنات رسمية ►
طـلـبــت ن ــور م ـح ـمــود ج ـ ــرادي ملوكلتها
خديجة عز الدين جرادي سندي تمليك
بدل ضائع للعقارين  154و 168الغازية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت رباب حسن محمد قاسم ملوكلتها
ن ــوال حـســن مـحـمــد قــاســم سـنــد تمليك
بدل ضائع العقار  440كوثرية السياد.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب سالم خليل جرجس ملورثته زكيه
س ـع ـي ــد جـ ــرجـ ــس س ـ ـنـ ــدي ت ـم ـل ـي ــك ب ــدل
ضائع العقارين  67و 68بقسطا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت ن ــور محمد سعيد سـكــري سند
تمليك بدل ضائع للقسم  17من العقار
 408بقسطا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/273
(الرئيس حكيم)
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليهما 1 :ـ ـ سامر فاضل سباعي
برج البراجنة
 2ـ ـ عادل كمال السلمان وكياله االستاذان
زياد بيضون وردينة شهاب
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائـ ــرة تنفيذ ب ـيــروت بــرقــم 2013/2888
ً
تحصيال ملبلغ  /145675/دوالر اميركي
عدا الفوائد واللواحق.
ـ ـ تاريخ قرار الحجز2014/1/7 :

ـ ـ تاريخ تسجيله على الصحيفة العينية:
2014/1/16
ـ ـ تاريخ قرار الوصف2014/4/22 :
ـ ـ تاريخ تسجيله2014/7/7 :
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل الـقـســم رق ــم  18ـ ـ
 Aمــن الـعـقــار رق ــم  8ـ ـ ـ ـ الليلكي ـ ـ ـ ـ مدخل
وثــاث غــرف وصالونان وطعام ومطبخ
وممر وحمامان وشــرفــات ـ ـ طابق رابــع.
ول ــدى الـكـشــف تـبــن ان الـقـســم فـيــه ثــاث
ش ــرف ــات ول ــه مــوقــف س ـي ــارة ف ــي الـطــابــق
السفلي الثاني للبلوكني ( .)A&Bوأرض
الـصــالــونــان وال ـط ـعــام وامل ـمــر والـشــرفــات
ب ــاط رخ ــام واملـطـبــخ وال ـح ـمــامــات بــاط
سـيــرامـيــك وغ ــرف ال ـنــوم بــاركـيــه واب ــواب
القسم الرئيسية من نوع خشب مضغوط
واب ـ ــواب ال ـشــرفــات وال ــدراب ــزي ــن م ــن نــوع
الومنيوم وزجــاج واملجلى غرانيت وفي
املطبخ خزانة صغيرة.
ـ ـ ـ ـ ي ــوج ــد دي ـك ــور جـفـصــن م ــع ان ـ ــارة في
اسقف الصالون والطعام.
ـ ـ ـ ـ ح ــق مـخـتـلــف ـ ـ ـ ـ خــاضــع لـنـظــام ملكية
الطوابق والخرائط والعقد.
ـ ـ يشترك بملكية الحقني  1و 3Aوما ورد
عليهما.
ـ ـ ـ ـ ـ ت ــأم ــن درج ـ ـ ــة اول ـ ـ ــى ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــائـ ــدة حـســب
شـ ــروط ال ـع ـقــد قـيـمـتــه /325000/دوالر
امـيــركــي ملصلحة املـنـفــذ الـبـنــك اللبناني
السويسري ش.م.لّ .
ضد املنفذ عليه عادل
كمال السلمان.
مساحته/160/ :م2
التخمني/144000/ :دوالر أمـيــركــي بدل
الطرح /86400/دوالر أميركي.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان امل ـ ــزاي ـ ــدة :تـ ـح ــدد مــوعــد
امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة ن ـ ـهـ ــار الـ ـجـ ـمـ ـع ــة الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـيــه
 2016/6/10ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بـعـبــدا ـ ـ قصر
عدل بعبدا ـ ـ املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مـبـلــغ
مــواز لثمن الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة
أو م ـصــرف م ـق ـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بـعـبــدا او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن املبلغ واتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وب ـخــال ثالثة
ايــام من صــدور قــرار االحــالــة ايــداع باقي
الثمن تحت طائلة اعــادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وبخالل
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دف ــع الـثـمــن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.

مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2016/134
امل ـن ـفــذ :سـمـيــر غ ـن ــدور بــوكــالــة املـحــامــي
محمد مصطفى
املنفذ عليه :عبدالله غندور ورفاقه
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
مـحـكـمــة ب ــداي ــة الـنـبـطـيــة رق ــم 2010/57
تــاريــخ  2010/3/23واملنتهي الــى اعــان
عــدم قابلية العقارات املوصوفة للقسمة
العينية وطــرحـهــا للبيع بــاملــزاد العلني
على اس ــاس الـطــرح وتــوزيــع الثمن وفق
مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/4/18 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/4/22 :
الـ ـعـ ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :س ـه ـمــا من
العقار /1810النبطية الفوقا عـبــارة عن
ارض بعل مشجر قسم منها
مساحته 124 :م2
التخمني 3100 :د.أ.
الطرح 3100 :د.أ.
 2400سهمًا مــن الـعـقــار /1823الـنـبـطـيــة
الفوقا عبارة عن ارض بعل مشجر قسم
منها
مساحته 200 :م2
التخمني 10.000 :د.أ.
الطرح 10.000 :د.أ.
 2400سـهـمــا م ــن ال ـع ـقــار /707ال ـن ـب ـط ـيــة
الفوقا عبارة عن ارض بعل مشجر قسم
منها
مساحته 460 :م2
التخمني 11.500 :د.أ.
الطرح 11.500 :د.أ.
 2400سـهـمــا م ــن ال ـع ـقــار /719ال ـن ـب ـط ـيــة
الفوقا عبارة عن ارض بعل مشجر قسم
منها
مساحته 967 :م2
التخمني 24175 :د.أ.
الطرح 24175 :د.أ.
 2400سهمًا مــن الـعـقــار /1808الـنـبـطـيــة
الفوقا عبارة عن ارض بعل مشجر قسم
منها
مساحته 151 :م2
التخمني 3775 :د.أ.
الطرح 3775 :د.أ.

 2400سهمًا مــن الـعـقــار /1838الـنـبـطـيــة
الفوقا عبارة عن ارض بعل مشجر قسم
منها
مساحته 185 :م2
التخمني 4625 :د.أ.
الطرح 4625 :د.أ.
 2400سهمًا مــن الـعـقــار  1835و /1813
النبطية الـفــوقــا ضمنها ب ـنــاء قــديــم من
ال ـح ـج ــر الـ ـصـ ـخ ــري ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن طــاب ـقــي
ارضي واول وهو باستعمال علي حسني
غندور وولده حسني
مساحته 606 :م2
التخمني 65000 :د.أ.
الطرح 65000 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2016/7/14الـســاعــة 11.00
ظهرا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
العقارات املوصوفة اعــاه ،فعلى الراغب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
للعقارات املطروحة ودفع الثمن والرسوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب طــالــب عـبــدو عـكــوش سند تمليك
بدل ضائع للعقار  275الخرايب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اجـ ــراء اسـتـقـصــاء االس ـع ــار ل ـشــراء حبر
ل ـ ـ ــزوم ط ــابـ ـع ــات ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر واجـ ـه ــزة
الفاكس ملختلف املديريات في املؤسسة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل
ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني ال ــواردة اسـمــاء هــم فــي الـجــدول أدن ــاه للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في
بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار االمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها اعــاه ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعــام على املوقع االلكتروني الخاص بــوزارة
املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

نقوال توفيق نعوس

289768

RR160364408LB

علي حسن املوسوي

1764929

RR160364544LB

حسني رياض حمود

2957527

RR160364487LB

شركة عباس الحسيني وشريكه

2988447

RR160364513LB

احمد محمد البزال

3114369

RR160364473LB

تبدأ مهلة االعترض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
بالتكليف ابراهيم همدر
التكليف 922

( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/6/3عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2016/5/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 960
إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن ـهــا
وضـ ـ ـع ـ ــت ق ـ ـيـ ــد الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة
الى دائــرة انطلياس وذلك لغاية اصدار
شهري  2015/11توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ــى
ت ـس ــدي ــده ــا ف ــي الـ ــدائـ ــرة امل ـع ـن ـيــة خ ــال
مهلة اسبوعني من تاريخه تحت طائلة
قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم ،واتـخــاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل
الى الغاء اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا االع ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي،
بيروت في 2016/5/19
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 984
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب كامل احمد غريب ملوكلته خديجه
نعيم ابــو غيدا بصفتها احــد ورثــة نعيم
حسن ابــو غـيــدا شـهــادة قيد بــدل ضائع
للعقار  1564الخيام
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر

◄ مبوب ►
مطلوب موظفون لرشكة تجارية
يف منطقة النبطية حاصلون
عىل إجازة يف إدارة األعامل
أو املحاسبة الخربة رضورية،
لالستعالم:
االتصال باألرقام التالية:
70/638294 – 71/052751
07/767401-

E-mail:rammal.electronics.re@hotmail.com

غادر ولم يعد
غادر العمال البنغالدشيون
SHAFIQUL ISLAM SHANTA
SHAHID HOSSIN
SUYEB
SARDER SHAHA JAHAN
مـ ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــم ،ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنهم شيئًا االتـصــال على الرقم
71/666430
غادر العمال البنغالدشيون
ALAMIN MOHAMMAD
ISLAM ASHRAFUL
FARUK OMAR
KHAN MOHAMMAD BELAYAT
مـ ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــم ،ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتـصــال على الرقم
03/729314

