األربعاء  15تشرين الثاني  2017العدد 3325

إعالنات

فعلى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور باملوعد
املـ ـ ـح ـ ــدد ال ـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي بـ ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبا بالثمن نقدا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم اسامة حمية
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي عمر شريف الحاج بوكالته
ع ــن مـحـمــد عـبــد الـحـفـيــظ دوغـ ــان بصفته
احد ورثة عبد الحفيظ خضر دوغان سند
تمليك بــدل عن ضائع عن حصة مورثه /
عبد الحفيظ خضر دوغــان بالعقار 2626
منطقة املزرعة.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يوما
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب شــاكــر مـهــدي عـطــريــس ملــوكـلــه عــادل
حـ ـ ـ ــازم عـ ـط ــري ــس سـ ـن ــد ت ـم ـل ـي ــك ب ـ ــدل عــن
ضائع للقسم  B 21من العقار  233منطقة
الباشورة
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يوما
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب عبدو الياس ابو خليل بالوكالة عن
بـنــك الـبـحــر املـتــوســط ش.م.ل ش ـهــادة قيد
تأمني بدل عن ضائع درجة اولى باألقسام
47، 46، 36، 35، 33، 25، 24، 23، 22، 19 ،4
بلوك  Aواالقسام  ،23 ، 8 ، 6 ،5 ،4و 24بلوك
 Bواالقسام  ،11 ،10 ، 9 ، 8 ،7 ،6 ،5 ،4و12
بلوك  Cواالقسام  ،10 ، 9 ، 8 ،7 ،6 ،5 ،4بلوك
 Dواالقسام ،13 ، 12، 11 ،10 ، 9 ، 7 ،6 ،5 ،4
و15بلوك  Eواألقسام  ،13 ،5 ،4بلوك  Fمن
العقار  5205منطقة االشرفية
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يوما
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع باملزاد العلني
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صغبني (الرئيس
وسيم التقي)
باملعاملة التنفيذية رقم  2016/35موضوع
استنابة دائرة تنفيذ زحلة رقم 2016/3
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ج ــرج ــس م ـي ـشــال عـبــاس
وكيله املحامي غسان بو حبيب
املنفذ ضدهم :ورثة داود عساف نصرالله
م ــا ع ــدا اوالده ع ـس ــاف وج ــرج ــس ومــريــم
وحـنــه وس ـيــده ـ خــربــة قـنــافــار ومجهولي
محل االقامة حاليا
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائـ ــرة تنفيذ
زحلة رقــم  2016/3بموضوع تنفيذ حكم
محكمة الدرجة االولى املدنية في زحلة رقم
 2015/197تــاريــخ  2015/10/12باعتبار
العقار رقم  /2527خربة قنافار غير قابلة
للقسمة عـيـنــا بــن املـنـفــذ واملـنـفــذ ضدهم
وطرحه للبيع باملزاد العلني للعموم.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـهــار االرب ـع ــاء
الــواقــع فــي  2017/11/29الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر امام رئيس دائــرة تنفيذ
صغبني في قاعة املحكمة.
الـعـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :رق ــم  / 2527خربة
قنافار ويقع في محلة وادي مريم في وسط
الـجـبــل غــربــي ب ـلــدة قـنــافــار وه ــو ع ـبــارة عن
قـطـعــة ارض مـهـمـلــة م ـن ـحــدرة ت ــوج ــد فيها
بعض الصخور وال يمكن الوصول اليها اال
سيرا على االقــدام وال تصلح للبناء وتبعد
ع ــن ال ـب ـلــدة ح ــوال ــي االل ـف ــي مـتــر وي ـح ــده من
الغرب العقار رقم  2528وارض صخرية ومن
الشرق العقارين  2525و 2526ومــن الشمال

الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  2528وارض ص ـخ ــري ــة وم ــن
الجنوب العقار  2524وعلى هذا العقار حق
املرور للعقار  2528خربة قنافار.
قيمة التخمني وبدل الطرح/30088/ :دوالر
أميركي
ش ــروط امل ــزاي ــدة :عـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـشــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة ان ي ــودع باسم
رئيس دائــرة التنفيذ قيمة بدل الطرح في
ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او م ـصــرف م ـق ـبــول او
تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وعـلـيــه ات ـخــاذ محل
إقامة ضمن نطاق هذه الدائرة اذا لم يكن
ل ــه م ـقــام فـيــه وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة اي ــام من
صـ ــدور قـ ــرار االح ــال ــة اي ـ ــداع ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعتباره ناكال واعــادة املــزايــدة على
عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال يستفيد من
الـ ــزيـ ــادة وع ـل ـيــه خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صدور قرار االحالة دفع رسم الداللة
 %5والرسوم.
رئيس القلم
أحمد مصطفى
اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/421
املنفذ :بنك الشرق األوسط وافريقيا ش.م.ل
وكيله املحامي محمد خضر سليم
املنفذ عليهما :شركة الزهراني للمنتوجات
الزراعية ش.م.ل ـ صور ـ طيردبا
نبيهة علي زين فقيه ـ صور ـ الحوش
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــدي ــن دي ـ ــن بـقـيـمــة
م ـل ـيــون وخ ـم ـس ـمــائــة ال ــف دوالر امـيــركــي
ومـلـيــار وخمسمائة مليون لـيــرة لبنانية
عدا الرسوم واللواحق والفوائد القانونية
تاريخ التنفيذ2014/12/19 :
ت ــاري ــخ تـبـلـيــغ االنـ ـ ـ ــذار :ش ــرك ــة ال ــزه ــران ــي
ل ـل ـم ـن ـتــوجــات ال ــزراعـ ـي ــة ش.م.ل بــالـنـشــر
بتاريخ 2016/5/10
نـبـيـهــة ع ـلــي زيـ ــن ف ـق ـي ــه/ب ــال ــذات ب ـتــاريــخ
2016/1/22
تاريخ قرار الحجز2016/9/21 :
تاريخ تسجيله2016/9/24 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/11/2 :
تاريخ تسجيله2016/12/8 :
املـطــروح للبيع 800 :سهم فــي العقار رقم
 556منطقة محيليب الـعـقــاريــة مساحته
915م 2يحتوي على مبنى مؤلف من ثالث
طــوابــق مـســاحــة كــل طــابــق 250م 2ارضــي
مؤلف من صالون وسفرة وحمامان وثالث
غرف نوم واول مؤلف من صالون وسفرة
وحمامان وثــاث غــرف نــوم وثاني مؤلف
من صالون وسفرة وثالث غرف نوم وهو
حديث العهد وامامه حديقتني صغيرتني.
قيمة تخمني اسهم املنفذ عليها 800/سهم:
/212,500/د.أ.
بدل الطرح/127,500/:د.أ.
م ـك ــان املـ ــزايـ ــدة وت ــاري ـخ ـه ــا :يـ ــوم االث ـنــن
الــواقــع فــي  2017/12/11الساعة الــواحــدة
ظهر امام حضرة رئيس دائرة تنفيذ صور.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء ق ـبــل ال ــدخ ــول في
املزايدة ان يقدم ثمن الطرح نقدا او تقديم
كـفــالــة مـصــرفـيــة واف ـيــة مــن اح ــد امل ـصــارف
املقبولة لدى الحكومة فتعطيه هذه الدائرة
شـهــادة لــاشـتــراك بــاملــزايــدة وعليه اتخاذ
محل إقــامــة ضمن نطاق هــذه الــدائــرة كما
وعليه خــال ثالثة ايــام مــن تــاريــخ صــدور
قرار االحالة ايداع الثمن تحت طائلة اعادة
امل ــزاي ــدة بــالـعـشــر وع ـلــى مـســؤولـيـتــه كما
وب ـخ ــال عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دفــع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
اسيل برجي

><DONOR LOGO

Tender Advertisement
CWL/WSH/1017/2273 - ii - Bireh

Tender Reference:

Concern Worldwide Lebanon, under the funding of BMZ/WHH invites bids from registered
professional firms and companies in Lebanon for deepening of a well in Bireh or drilling
of a new one in the same location.
The tender dossiers are available in hard copy from Concern Worldwide, HDYS
Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar or request via
email to rabih.tannous@concern.net Tender bids should be received at the
Concern Lebanon Office on or before 28 November 2017 at 1400 Hrs
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of
contract and to cancel the bidding process and reject all offers at any time.
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اعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية ـ ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع ـ ـ دائرة التحصيل ـ ـ املكلفني
الــواردة اسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة ـ ـ السراي الحكومي ـ ـ الطابق الثاني 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 اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

علي عبد الكريم عباس

1524464

RR159552616LB

18/09/2017

05/10/2017

جمال شحاده نصير

1747833

RR159552559LB

18/09/2017

02/10/2017

وسيم احمد شبلي

3149514

RR159552593LB

18/09/2017

04/10/2017

ايلني وديع ديب

344586

RR159553364LB

02/10/2017

13/10/2017

عواطف محمد خليل

351142

RR159553231LB

3/10/2017

11/10/2017

شركة عبد الرحمن عبد الخالق وشريكه للصيرفة 80442

RR159553660LB

09/10/2017

18/10/2017

عبد الرحمن علي عبد الخالق

80449

RR159553673LB

09/10/2017

18/10/2017

رضى علي عبد الخالق

80450

RR159553687LB

09/10/2017

18/10/2017

درويش ابراهيم الجنون

542474

RR159553333LB

09/10/2017

18/10/2017

حسني علي الخشن

2567144

RR159553506LB

10/10/2017

17/10/2017

ابراهيم محمد صالح

1178308

RR159553885LB

12/10/2017

19/10/2017

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 2230

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني,
املكلفني الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة االلتزام الضريبي في مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى
وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا اإلعالم ,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
سالم خالد جابر العلي الصباح
ايمن عبد املعطي شاهني
جوزيف رسالن شرتوني
سني عزيز نحاس
طانيوس هيكل خليل
نجوى نهاد االسعد
نجيب رسالن الشرتوني
تيسير نجيب شرارة
فهد عبد اللطيف الدايخ
الشيخ ابراهيم ذوقان ابو عياش
سعيد عمر قاسم العيسائي
محمد عمر قاسم العيسائي
عبد الله عمر قاسم العيسائي
كريم رزق الله يمني
سركيس الياس زغيب
كامل محمد امهز
محمد راشد الخاطر
حسني عبدالله علي العيسائي
سيف نعمان سعيد عابد نعمان سعيد
زلفا سعيد برجاوي
مرال جميل مخيش
جورج سليم ابو نصار
رفيق حليم الحاج
ديب فرحات فرحات
جورج بطرس بو عبود
جورج توفيق الزرقا
نويل جوزف ايوب
زياد موسى بو داغر
بول سليم عسلي
جورج سليم عسلي
يوسف مخائيل الخوري
رامز نعمة بالل
خالد عبد الباسط عيتاني

رقم املكلف رقم البريد املضمون
RR139379030LB
922478
RR139379074LB 1090884
RR139379128LB
584450
RR139379216LB
145257
RR139379264LB
230962
RR139379304LB
504962
RR139379318LB
505151
RR139379499LB
52050
RR139379539LB
96213
RR139379556LB
97492
RR172942236LB
190179
RR172942240LB
190180
RR172942253LB
190181
RR172942341LB
280981
RR172942514LB
443164
RR172942531LB
453516
RR172942868LB
561010
RR172942973LB
577434
RR172943007LB
577495
RR172943421LB
671693
RR126209196LB
743507
RR126209219LB
765878
RR126209823LB
648372
RR172942580LB
468402
RR172943585LB
928330
RR172943625LB
995643
RR172945073LB
122641
RR181646700LB
282484
RR181646982LB
53893
RR181646996LB
53895
RR181647339LB
77662
RR181647838LB 2746718
RR181647784LB
31961

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ لصق LIPANPOST
2017/09/13
2017/08/29
2017/09/20
2017/08/29
2017/09/13
2017/08/30
2017/09/13
2017/08/30
2017/09/13
2017/08/28
2017/09/16
2017/08/28
2017/09/16
2017/08/30
2017/09/20
2017/08/28
2017/09/13
2017/08/29
2017/09/18
2017/08/29
2017/09/13
2017/08/30
2017/09/13
2017/08/30
2017/09/13
2017/08/30
2017/09/13
2017/08/29
2017/09/15
2017/08/30
2017/09/13
2017/08/29
2017/09/13
2017/08/30
2017/09/13
2017/08/30
2017/09/13
2017/08/30
2017/09/13
2017/08/30
2017/10/06
2017/09/14
2017/10/06
2017/09/07
2017/10/06
2017/09/15
2017/10/09
2017/09/13
2017/10/06
2017/09/14
2017/10/06
2017/09/14
2017/10/06
2017/09/14
2017/10/06
2017/09/15
2017/10/06
2017/09/14
2017/10/06
2017/09/14
2017/09/11
2017/10/06
2017/10/18
2017/10/04
2017/10/17
2017/09/28
التكليف 2223

