إعالنات 27

السبت  24كانون األول  2011العدد 1594

مبوب
◄
ضائع للعقار  652حارة حريك.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت أليكسندرا إيطاليا عبد الله عيسى
وكيلة ط�لال عبد الله عيسى سند ملكية
بدل ضائع للعقار  B 30/354حارة حريك.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب م��اه��ر ك��ام��ل ال �س �ع��دي وك �ي��ل ع��اي��ده
س�ل�ي�م��ان ش �ه��اب ال��دي��ن س�ن��د م�ل�ك�ي��ة ب��دل
ضائع للعقار  2624بعقلني.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب م ��ارون ج ��وزف م�ط��ر مل��ورث��ه ج��وزف
ن �خ �ل��ه م �ط��ر س� �ن ��دات م �ل �ك �ي��ة ب� ��دل ض��ائ��ع
للعقارات  530 ،525 ،528الناعمة.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب أم�ي��ن م �ح �م��د ح �س��ن وك �ي ��ل م�ح�م��د،
م �ن �ي��ف ق��اس��م ح �ي��در س �ن��دي م�ل�ك�ي��ة ب��دل
ضائع للعقار  15/1987حارة حريك.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت فاطمة محمد مستراح سند ملكية
بدل ضائع للعقار  19/709حارة حريك.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي فريد نجيب رزق وكيل عماد
نجيب األع��ور وكيل نجيب سليم دعيبس
األع��ور وريث لطيفه قاسم دعيبس األعور
سند ملكية بدل ضائع للعقار  1940قرنايل.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت عزيزه أحمد عباس سند ملكية بدل
ضائع للعقار  18/52حارة حريك.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت إيمان عبد الحسن خزعلي خنافر
وكيلة عبد الحسن قاسم خزعلي خنافر
سند ملكية بدل ضائع للعقار  14قسم 15
حارة حريك.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب أدي��ب حسني البنا وكيل اي��اد عفيف
املغربي وكيل عفيف محمد املغربي سند
ملكية بدل ضائع للعقار  2095فالوغا.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

ط�ل��ب امل �ح��ام��ي ه �ش��ام ن�ص��ر ال �ل��ه ح�ل�اوي
وكيل حسن موسى بعلبكي سند ملكية
بدل ضائع للعقار  19/1195الشياح.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب مجيد علي نعمه املشتري من محمد
ع �ب��د ال �ل��ه ص �ف��ي ال��دي��ن س �ن��د م�ل�ك�ي��ة ب��دل
ضائع للعقار  H 37/278برج البراجنة.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ً
طلب رفعت عفيف يحيى بصفته وكيال عن
أنيس شفيق يحيى سند ملكية بدل ضائع
عن حصة موكله في العقار  1040رمحاال.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط �ل��ب ال� �ي ��اس ج��رج��س ال� �خ ��وري بصفته
الشخصية سندي ملكية ب��دل ضائع عن
حصته في العقارين  2001و 2002الرملية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن تلزيم
ت �ع �ل��ن امل ��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ �ي��ة
وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ع��ن إج� ��راء ت�ل��زي��م ب��واس�ط��ة
اس� � �ت � ��دراج ع� � ��روض ع �ل��ى أس� � ��اس ت �ق��دي��م
أسعار لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء أقنية
ري في منطقة بيت شالال ـــــ قضاء البترون.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الثالثاء الواقع فيه .2012/2/7
ف�ع�ل��ى امل�ت�ع�ه��دي��ن امل�ص�ن�ف�ين ف��ي ال��درج��ة
ال� ��راب � �ع� ��ة ع� �ل ��ى األق� � � ��ل ل �ت �ن �ف �ي��ذ ص �ف �ق��ات
األشغال املائية الراغبني باالشتراك بهذا
ال �ت �ل��زي��م ت �ق��دي��م ع��روض �ه��م ق �ب��ل ال �س��اع��ة
ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة م��ن آخ ��ر ي ��وم ع�م��ل يسبق
ال �ي��وم امل �ح��دد ل�ج�ل�س��ة ف��ض ال� �ع ��روض ـــــ
وفق نصوص دفتر الشروط الخاص الذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ �ي��ة وال �ك�ه��رب��ائ �ي��ة ـــــ
مصلحة الديوان ـــــ كورنيش النهر.
بيروت في 19 :كانون األول 2011
املدير العام للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2062
إعالن تلزيم
ت �ع �ل��ن امل ��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ �ي��ة
وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ع��ن إج� ��راء ت�ل��زي��م ب��واس�ط��ة
اس� � �ت � ��دراج ع� � ��روض ع �ل��ى أس� � ��اس ت �ق��دي��م
أسعار عائد لتلزيم تقديم صيانة األجهزة
املعلوماتية.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الجمعة الواقع فيه .2012/1/27
فعلى املعنيني من الشركات واملؤسسات
اللبنانية وال��وك�ل�اء ال��راغ�ب�ين ب��االش�ت��راك
بهذا التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة
ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة م��ن آخ ��ر ي ��وم ع�م��ل يسبق
ال �ي��وم امل �ح��دد ل�ج�ل�س��ة ف��ض ال� �ع ��روض ـــــ
وفق نصوص دفتر الشروط الخاص الذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ �ي��ة وال �ك�ه��رب��ائ �ي��ة ـــــ
مصلحة الديوان ـــــ كورنيش النهر.
بيروت في 21 :كانون األول 2011
املدير العام للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2073
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
في املعاملة التنفيذية رقم 2003/2634
الرئيس غادة شمس الدين
ّ
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
ّ
املنفذ عليهم :شركة ماشني شوز ش.م.م.
الياس وجميل ونبيل مالك وجانني تركية
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :س� �ن ��دات دي� ��ن ب�ق�ي�م��ة
 142.000د.أ .إض � ��اف � ��ة إل � � ��ى ال � ��رس � ��وم
واملصاريف والفوائد.

إعالنات رسمية

►

تاريخ التنفيذ2003/10/31 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2003/12/16 :
تاريخ قرار الحجز2003/11/4 :
تاريخ تسجيله2003/12/3 :
ت ��اري ��خ م �ح �ض��ر ال� ��وص� ��ف2006/5/11 :
املطابق في 2011/4/13
تاريخ تسجيله2006/12/28 :
ب �ي��ان ال �ع �ق ��ارات امل �ح �ج��وزة وم�ش�ت�م�لات��ه
والحصص املطروحة للبيع باملزاد العلني
والبالغة  360سهمًا من كل من العقارات
 1872ـــ  1873ـــ  976ـــ  /1912الرميل.
العقار  976الرميل
مساحة العقار  /976الرميل 300 :م2
حدوده:
الغرب :العقار 1872
الشرق :العقاران  1871ـــ 975
الشمال :العقاران  1871ـــ 975
الجنوب :العقار أمالك عامة
بيان بالعقار املحجوز ومشتمالته :قطعة
أرض غ�ي��ر مبنية وف�ق��ًا ل�لإف��ادة العقارية
ول ��دى ال�ك�ش��ف ال�ث��ان��ي ت��م ح�ف��ر أس��اس��ات
ّ
عليها وبناء عواميد لتشكل أرضية لبناء
جديد.
قيمة التخمني 360 :سهمًا  180.000د.أ.
بدل الطرح 360 :سهمًا  108.000د.أ.
العقار  /1912الرميل
مساحة العقار 68 :م2
بيان بالعقار املحجوز ومشتمالته :قطعة
أرض ب��ور ضمنها قبو حطب م�ف��رزة عن
ال �ع �ق��ار  978وف �ق��ًا ل�ل�ك�ش��ف ال �ث��ان��ي قطعة
أرض ت ��م ح �ف��ر أس� ��اس� ��ات ع �ل �ي �ه��ا وب �ن��اء

ّ
عواميد لتشكل أرضية لبناء جديد.
قيمة التخمني 360 :سهمًا  40.680د.أ.
بدل الطرح 360 :سهمًا  24.408د.أ.
العقار  1872الرميل
بيان بالعقار املحجوز ومشتمالته :قطعة
أرض م� �ف ��رزة ع ��ن ال �ع �ق��ار رق� ��م  976وه��و
عبارة عن محل تجاري على الطريق العام
سطح مشترك مع العقار  873وفقًا لإلفادة
ال�ع�ق��اري��ة ول�ك��ن ل��دى ال�ك�ش��ف ال�ث��ان��ي فقد
جرى هدم املحل وأصبح ممر العقار 1873
ـــ .976
التخمني  360سهمًا  39.600د.أ.
بدل الطرح  360سهمًا  23.760د.أ.
مساحة العقار 1872 :ـــ  66م2
حدوده:
الغرب :العقار 1873
الشرق :العقار 976
الشمال :العقار 1611
الجنوب :العقار أمالك مبنية
العقار  /1873الرميل
بيان بالعقار املحجوز ومشتمالته
قطعة أرض ضمنها مخزن للتجارة وفقًا
لإلفادة العقارية
ول � ��دى ال �ك �ش��ف ال �ث��ان��ي ت �ب�ّي�نّ أن ال �ع �ق��ار
أص �ب��ح أرض� ��ًا ت��م ح �ف��ر أس ��اس ��ات ع�ل�ي�ه��ا،
ّ
وبناء عواميد لتشكل أرضية لبناء جديد
العقار  1873الرميل ـــ  105م.2
حدوده:
الغرب :العقاران  1913و977
الشرق :العقاران  1611ـــ 1872
الشمال :العقار أمالك عامة

الجنوب :العقار أمالك عامة
التخمني 360 :سهمًا  63.000د.أ.
بدل الطرح 37.800 :د.أ.
م ��وع ��د امل � ��زاي � ��دة وم � �ك� ��ان إج� ��رائ � �ه� ��ا :ي ��وم
الخميس في  2012/1/19الساعة  12أمام
مكتب رئ�ي��س دائ ��رة تنفيذ ب �ي��روت قصر
العدل بيروت.
فعلى ال��راغ��ب ف��ي ال �ش��راء تنفيذًا ألح�ك��ام
املواد  973و 978و 983أ.م.م .أن يودع باسم
رئيس دائ��رة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
ب��امل��زاي��دة ل��دى ص�ن��دوق ال�خ��زي�ن��ة أو أح��د
امل� �ص ��ارف امل �ق �ب��ول��ة م�ب�ل�غ��ًا م ��وازي ��ًا ل�ب��دل
الطرح ويقدم كفالة مصرفية تتضمن هذا
امل�ب�ل��غ وع�ل�ي��ه ات �خ��اذ م �ق��ام م�خ�ت��ار ل��ه في
نطاق ال��دائ��رة إن لم يكن له مقام فيه ولم
يسبق ل��ه أن ع�ّي�نّ مقامًا م�خ�ت��ارًا فيه وإال
ّ
عد قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه في
خ�ل�ال ث�لاث��ة أي ��ام م��ن ت��اري��خ ص ��دور ق��رار
اإلح��ال��ة إي ��داع ك��ام��ل ال�ث�م��ن ب��اس��م رئيس
دائرة تنفيذ بيروت في صندوق الخزينة
أو أح ��د امل� �ص ��ارف امل �ق �ب��ول��ة ت �ح��ت ط��ائ�ل��ة
إع ��ادة امل��زاي��دة ب��زي��ادة ال�ع�ش��ر وإال فعلى
ع�ه��دت��ه ل�ق�ب��ض ال�ن�ق��ص وال ي�س�ت�ف�ي��د من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
وال �ن �ف �ق��ات ب�م��ا ف�ي��ه رس ��م ال��دالل��ة  %5من
دون ح��اج��ة إلن � ��ذار أو ط �ل��ب وذل� ��ك خ�لال
ع �ش��ري��ن ي��وم��ًا م ��ن ت ��اري ��خ ص� ��دور ال �ق��رار
باإلحالة للراغب في الشراء االط�لاع لدى
هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
ندى بيضون

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ ضريبة متوجبة
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية املالية العامة ـ مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي/دائرة التدقيق) املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول أدن��اه املجهولي مركز العمل أو محل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونًا خ�لال مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ  2011/12/24الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي  /مبنى مالية لبنان
الجنوبي /دائرة التدقيق /الطابق الثاني لتبلغ الضريبة املتوجبة.
ً
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ  2011/01/25عمال بأحكام املادة  28من القانون رقم 44
تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون اإلجراءات الضريبية).

اسم املكلف
شركة غرين ستوب
غنوة صباح زنتوت
نبيل احمد فؤاد زنتوت

رقم املكلف
280470
280474
167515

املبلغ املتوجب
1800 000
7 404 000
2 217 000

يضاف الى املبلغ غرامة تحصيل عن كل شهر تأخير.
تبدأ مهلة االع�ت��راض على الضريبة املحددة بشهرين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في  2012/01/26وتنتهي في
 2012/03/26ضمنًا.
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف 07/720012 :ـ  07/720014ـ 07/754086
رئيس مالية لبنان الجنوبي
سمير أحمد حسني
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة االلتزام الضريبي املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول
أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي ـ الطابق الثاني
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االع�لام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:

اسم املكلف
شركة نابليون ش.م.م
فراس احمد مهدي

رقم املكلف
233473
2529537

رقم البريد املضمون
RR009720957LB
RR009720966LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ الزيارة الثانية
2011/11/28
2011/11/29

تاريخ اللصق
2011/12/05
2011/12/05

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة االلتزام الضريبي املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول
أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي ـ الطابق الثاني
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االع�لام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:

اسم املكلف
رافي محمد يونس
سي اس فارما ش.م.ل.

رقم املكلف
123438
1148710

رقم البريد املضمون
RR009720968LB
RR009720970LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ الزيارة الثانية
2011/11/28
2011/11/28

تاريخ اللصق
2011/12/05
2011/12/05

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني

