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إعالنات

رئيس بلدية روم
الدكتور داني عادل الحداد
إعالن
م ـ ـ ــن أم ـ ـ ــان ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ف ــي
مرجعيون وحاصبيا
طلب عبد األمير محمد عيسى شهادة
قيد بدل ضائع لحصته في العقار 264
الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعه.
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
م ـ ـ ــن أم ـ ـ ــان ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ف ــي
مرجعيون وحاصبيا
ط ـلــب أح ـم ــد ح ـس ــان ملــوك ـلــه ع ـلــي عبد
الــرضــا زه ــرا احــد ورث ــة خديجة خليل
عطوي وعبد الرضا خليل علي أحمد
ش ـهــادتــي قـيــد ب ــدل ضــائــع ف ــي الـعـقــار
 1631الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعه.
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
م ـ ـ ــن أم ـ ـ ــان ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ف ــي
مرجعيون وحاصبيا
طلب أحمد حسان ملوكله جالل يوسف
عبدالله بصفته أحد ورثة يوسف عبد
اللطيف عبدالله شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  /1162الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعه.
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
ألم ــان ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االول ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـلــب غ ــازي الـبــريـحــي ملــورثـيــه وصــال
وراوح ـ ـيـ ــة ال ـس ـن ـك ــري سـ ـن ــدات تـمـلـيــك
بدل ضائع للعقارات  3109و4025/16
و 4815/3زيـتــون طــرابـلــس و 294/19
امليناء  12و 676/1الحدادين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/73
املنفذ :علي سميح رسالن
املنفذ عليهم :عاطف صيداوي ورفاقه
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :ح ـ ـكـ ــم م ـح ـك ـمــة
اس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة رقـ ــم
 2017/10املصدق لحكم بداية النبطية
رقم  2016/10واملنتهي الى اعالن عدم
قابلية الـعـقــار /1432الـنـبـطـيــة التحتا
للقسمة العينية وطرحه للبيع باملزاد
العلني وتوزيع الثمن وفق مندرجات
الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/2/21 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/4/10 :
ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف 2400 :س ـه ـمــا مــن
الـعـقــار /1432الـنـبـطـيــة التحتا عـبــارة
عن ارض ضمنها بناء مؤلف من ثالث
ط ــواب ــق قــدي ـمــة ت ـصــل الـ ــه ع ـبــر طــريــق
داخلي.
مساحته 463 :م2
التخمني 400.000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 291.600 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـ ـكـ ــان املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا :ن ـه ــار
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه 2018/3/1
الساعة  11.00ظهرًا امام رئيس دائرة
تنفيذ النبطية.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
العلني العقار املوصوف اعــاه ،فعلى
الــراغــب بالشراء اي ــداع بــدل الـطــرح في
ق ـلــم ال ــدائ ــرة ب ـمــوجــب ش ـيــك مـصــرفــي

منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
واتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن نطاقها
واال ع ــد قـلـمـهــا م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ما
ً
لــم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
على قـيــود الصحيفة العينية للعقار
املـطــروح ودفــع الثمن والــرســوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مرفت زبيب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضية جويس عقيقي
ت ـن ـفــذ كــول ـيــت غ ــوغ ــاس ـي ــان بــاملـعــامـلــة
 2016/893بــوجــه روج ـيــه ج ــورج ابــي
راشد وشركة جارميكو انترناشيونال
كــونـســالـتـنــغ انـجـيـنـيــرز ش.م.ل .ق ــرار
مـحـكـمــة االسـتـئـنــاف املــدن ـيــة فــي جبل
لبنان رقم  2015/98تاريخ 2015/3/10
ً
تحصيال ملبلغ  /75000/دوالر كندي
اضافة الى الفوائد والرسوم.
وي ـج ــري الـتـنـفـيــذ ع ـلــى  450س ـهــم في
ال ـع ـق ــاري ــن  802و 799ال ـ ـبـ ــوار حـصــة
روجيه ابي راشد.
 العقار  799البوار مساحته  6547م.م.وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة الـعـقــاريــة ارض
بـعــل سليخ ت ــزرع حـبــوب وقـســم منها
صخري،
 العقار  802البوار مساحته  502م.م.وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة الـعـقــاريــة ارض
بـعــل سليخ ت ــزرع حـبــوب وقـســم منها
صخري،
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان الـ ــواقـ ــع م ـطــابــق
ل ــاف ــادة ال ـع ـقــاريــة وال ـع ـقــاريــن يـقـعــان
عـلــى طــريــق تـفـصــل بــن ادم ــا والــدفـنــة
وفتقا مدخلهما من الصفرا طبيعتهما
ح ــرج ـي ــة وض ـم ـن ـه ـمــا اشـ ـج ــار شــربــن
وسنديان.
تاريخ قرار الحجز  2016/2/29وتاريخ
تسجيله .2016/7/4
بـ ـ ــدل ت ـخ ـم ــن  450سـ ـه ــم فـ ــي ال ـع ـق ــار
 799ال ـب ــوار حـصــة روج ـي ــه اب ــي راش ــد
 /368268.75/د.أ .وبـ ـ ـ ــدل طــرح ـهــا
 /220961.25/د.أ.
ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن  450س ـه ــم فـ ــي ال ـع ـق ــار
 802ال ـب ــوار حـصــة روج ـيــه اب ــي راشــد
 /37650/د.أ .وبدل طرحها /22590/
د.أ .أو ما يعادلهما بالعملة الوطنية.
يجري البيع بيوم الثالثاء الواقع فيه
 2018/3/6الساعة  11قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء
دفع بدل الطرح بموجب شك مصرفي
منظم ألمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ
كسروان أو تقديم كفالة وافية من احد
املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للعقارين موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
رقم املعاملة2017/701 :
املنفذ :وليد حسني
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـيـ ـه ــم :ص ـ ـبـ ــاح وجـ ــوزفـ ــن

وم ـي ــاد ون ـهــا وحـسـيــب ونـيـنــا عبد
الله ،ونيكول وغادة ورودولف وعماد
ري ــاض كـمــاتــو ،وم ــازن ووس ــام ونــايــا
رئ ـي ــف غ ـ ــوش ،ري ـ ــاض سـلـيــم كـمــاتــو،
ورئيف بطرس غــوش ،وفــادي عاصي
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ومـ ــاجـ ــدة م ـح ـم ــود ح ـمــود
ومنى علي عباس ومحمد علي الزين.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ح ـك ــم صـ ـ ــادر عــن
محكمة الغرفة االبتدائية في الشمال
رق ــم  2015/168تــاريــخ 2015/12/21
بــازالــة الـشـيــوع فــي الـعـقــار رق ــم /864
بزبينا.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
العلني كامل العقار رقــم /864بزبينا
والذي يقع ضمن بلدة بزبينا في اول
البلدة والوصول اليه بواسطة طريق
عــام بزبينا ثم بواسطة عقار مجاور
لـلـطــريــق ال ـعــام وه ــو ع ـبــارة عــن ارض
منبسطة تحتوي على اشجار كيوي
وخرما ودراق.
م ـســاح ـتــه 920 :م ،2ي ـح ــده ال ـع ـق ــارات
ً
غــربــا ،862 :شــرقــا ،867 :ش ـم ــاال865 :
وطــريــق ع ــام ،ج ـنــوبــا ،866 :التخمني
والطرح.$ 55200 :
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االثـ ـن ــن
 2018/2/5الـســاعــة  1:30بـعــد الظهر
أم ـ ـ ـ ــام رئ ـ ـيـ ــس دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ح ـل ـب ــا.
ل ـلــراغــب ال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة دف ــع مثل
بدل الطرح املقرر نقدًا أو تقديم كفالة
ً
قانونية وافية واتخاذ محال القامته
ض ـمــن ن ـط ــاق دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ حـلـبــا اذا
كــان مقيمًا خارجها واال عد قلم هذه
الــدائــرة مقامًا مختارًا له ودفــع عالوة
على البدل مبلغ مليون ليرة لبنانية
وعـلــى ال ـشــاري رســم الــداللــة واالحــالــة
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
دعوة
يدعو مجلس ادارة الجمعية التعاونية
للتوفير والتسليف والسكن "البركة"

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمالن البنغالدشيان
MIAH MOHAMMAD TAOHID
SARKAR RUBAL MIAH
م ــن مـ ـك ــان ع ـم ـل ـه ـمــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـعــرف عنهما شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/887790
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad al amin
اسم الكفيل بيار معوض
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف عـ ـن ــه ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 71/110122
غادرت العاملة البنغالدشية
MIRAJ KHA
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/063459
غادرت العاملة األثيوبية
KABA TOLOSA KORCHA
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 287177/03

م.م.
حضرات املنتسبني لحضور الجمعية
العمومية العادية التي ستعقد نهار
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع ف ــي  2018/1/23في
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـت ـعــاون ـيــات عـنــد
الساعة الرابعة عشر من بعد الظهر.
وعلى جدول اعمال الجلسة ما يلي:
 - 1االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى تـ ـق ــري ــري مـجـلــس
االدارة ولجنة املراقبة.
 - 2االط ــاع على املـيــزانـيــة العمومية
املوقوفة لغاية .2017/12/31
 - 3ابراء ذمة مجلس االدارة.
 - 4انتخاب هيئات مسؤولة.
وف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدم اك ـ ـت ـ ـمـ ــال الـ ـنـ ـص ــاب
القانوني تعقد جلسة ثانية في نفس
ال ـي ــوم واملـ ـك ــان ع ـنــد ال ـســاعــة الــراب ـعــة
عشر والنصف وتكون بمن حضر.
أمني السر
جهاد بزون
رئيس مجلس االدارة
فادي قبالن
دعوة
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رق ــم 2012/338
املجددة بالرقم 2014/423
الــى املنفذ عليه حنا طانيوس صابر
املجهول محل االقامة
بـ ـت ــاري ــخ  2014/5/12تـ ـق ــدم ط ــال ــب
التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل .بطلب
تـ ـج ــدي ــد املـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رق ــم
 2012/338امل ـت ـض ـم ــن ال ـ ــزام ـ ــك دف ــع
مبلغ /6.955.188/ل.ل( .ستة ماليني
وت ـ ـس ـ ـع ـ ـمـ ــايـ ــة وخ ـ ـم ـ ـسـ ــة وخـ ـمـ ـس ــون
ال ــف وم ــاي ــة وثـمــانـيــة وث ـمــانــون لـيــرة
لبنانية) بــاالضــافــة الــى الـفــوائــد منذ
ت ــاري ــخ االس ـت ـح ـق ــاق ول ـغ ــاي ــة االي ـف ــاء
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الفعلي واللواحق واملصاريف.
لذلك
ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـح ـضــور ال ــى
ق ـل ـم ـه ــا بـ ـ ــالـ ـ ــذات أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قــانــونــي عنك لتبلغ االن ــذار التنفيذي
ونسخة عن طلب وقرار التجديد بمهلة
عشرين يومًا تلي النشر واال اعتبرت
مبلغًا وقلم دائرة التنفيذ مقام مختار
ً
لك ويصار الى متابعة التنفيذ أصوال.
مأمور التنفيذ
يوسف كفروني
دعوة
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/425
الـ ـ ــى املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ــه جـ ـ ــان شـ ـك ــري أالك
املجهول محل االقامة
بتاريخ  2014/5/12تقدم طالب التنفيذ
بنك بيبلوس ش.م.ل .بوكالة االستاذ
وسـ ـ ــام ك ـ ــرم ب ـط ـلــب ت ـح ــوي ــل امل ـعــام ـلــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم  2010/907وجـ ــددت
بــالــرقــم  ،2014/425املـتـضـمــن الــزامــك
دفــع مبلغ /9.550/د.أ .بــاالضــافــة الى
الفوائد منذ تاريخ االستحقاق ولغاية
االيفاء الفعلي واللواحق واملصاريف.
لذلك
تدعوك هذه الدائرة للحضور الى قلمها
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني عنك
لتبلغ االن ـ ــذار الـتـنـفـيــذي ونـسـخــة عن
طلب التحويل ونسخة الـقــرار الــراهــن
بمهلة عـشــريــن يــومــا تـلــي الـنـشــر واال
اعتبرت مبلغًا وقلم دائرة التنفيذ مقام
مختار لك ويصار الى متابعة التنفيذ
ً
أصوال.
مأمور التنفيذ
يوسف كفروني

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات ـ ـ دائ ــرة رســم االنتقال
املكلفني ال ــواردة أسماؤهم في الـجــدول املرفق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في
بيروت ـ ـ شارع بشارة الخوري ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور
تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ،واال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية.
http://www.finance.gov.lb
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
اسم املكلف
RR010397210LB
500629
محمد حسني الطبش
RR010397220LB
1078168
صفية مصطفى بيضون
RR010397219LB
1078122
دعاء حسني الطبش
RR010397215LB
1345028
نسيمة حسني الطبش
RR010397209LB
1078181
نسرين حسني الطبش
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
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إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الــواردات  -مالية بعلبك الهرمل ـ ـ
دائرة التحصيل املكلفني
الواردة أسماءهم أدناه للحضور شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونًا ،وذلك خالل مهلة
ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هــذا اإلع ــان الــى مركز الــدائــرة الكائن فــي :مالية بعلبك
الهرمل ـ ـ دورس  -مبنى مستشفى دار األمل سابقًا ،وذلك لتبلغ االنذار الشخصي.
ً
وفي حال عدم الحضور ،يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد شهر من تاريخ
ً
النشر ،عمال بأحكام امل ــادة  28مــن القانون رقــم  44تــاريــخ  2008/11/11وتعديالته.
(قانون االجراءات الضريبية).
االسم
رقم التكليف
أحمد حسن أمهز
1905003
فهده جعفر أمهز
2273305
محاسن علي أمهز
2273327
حامده ديب أمهز
2755543
محسن محمد أمهز
2661265
صبحية علي يزبك
1804005
حمزة عبد االمام يزبك
2270358
زينب عبد االمام يزبك
2270364
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة بعلبك الهرمل
ابراهيم همدر
التكليف 15

