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إعالنات

جنوبًا :طريق عام غربًا330 :
ال ـت ـخ ـم ــن/58625/ :د.أ .أرض ـ ـ ــا وبـ ـن ـ ً
ـاء
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح امل ـخ ـف ــض ل ـل ـم ــرة ال ــرابـ ـع ــة:
/38462/د.أ.
املطروح للبيع العقار 329 :منطقة حامات
العقارية
محتوياته :انـشــاءات او اضــافــة انـشــاءات
اص ـب ـحــت م ـح ـتــويــات هـ ــذا ال ـع ـق ــار قطعة
ارض ضمنها بناء مؤلف من طابق ارضي
يحتوي على مدخل وممر عدد  2وصالون
وجلوس وسفرة وحمام عدد  2وقسم منه
اعمدة مع درج يؤدي الى الطوابق العليا.
ط ــاب ــق اول :م ــؤل ــف م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون
وس ـ ـفـ ــرة وم ـط ـب ــخ وغـ ــرفـ ــة م ــون ــة وثـ ــاث
حمامات وغرفة جلوس وثالث غرف نوم
واربع شرفات.
ط ــاب ــق ث ــان ــي وث ــال ــث ب ـن ـفــس م ــواص ـف ــات
الطابق االول
مساحته 965 :م2
ً
يحده شماال 325 :وطريق عام شرقًا325 :
وطريق عام
جنوبًا 328 :و 330غربًا 328 :و327
ال ـت ـخ ـمــن/612750/ :د.أ .بـ ــدل ال ـطــرح
املخفض للمرة الرابعة/402670/ :د.أ.
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار الخميس
الــواقــع فــي  2018/5/10الساعة الثانية
عشرة ظهرًا في قاعة محكمة البترون.
على الراغب في الشراء ان يدفع بدل الطرح
املقرر نقدًا وعليه تقديم كفالة وافية من
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة كـفــالـتـهــا قــانــونــا او
شيكًا مصرفيًا بالليرة اللبنانية وعليه
اتـخــاذ محل اقــامــة مـعــروف ضمن نطاق
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ال ـب ـت ــرون واال ع ــد قلمها
مـخـتــارًا لــه وان يــدفــع زي ــادة عـلــى الثمن
رسوم التسجيل والداللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر

العقاري2015/2/13 :
امل ـط ــروح لـلـبـيــع ال ـع ـقــار :مـقـســم ( )4من
العقار رقم  346منطقة كفرعبيدا.
مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه :شـ ـق ــة م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن م ــدخ ــل
وصــالــون وسـفــرة ومطبخ وث ــاث غرف
نوم وممر وحمام وثالث شرفات.
مساحته 148 :م2
ً
حـ ـ ــدوده :شـ ـم ــاال :مـقـســم واحـ ــد جـنــوبــا:
مقسم واحد وثالثة
غربًا :مقسم واحــد وثالثة شرقًا :مقسم
واحد
التخمني/250.000/ :د.أ.
بدل الطرح/150.000/ :د.أ.
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :مـقـســم ( )5الـعـقــار رقــم
/346منطقة كفرعبيدا.
مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه :شـ ـق ــة م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن م ــدخ ــل
وصــالــون وسـفــرة ومطبخ وث ــاث غرف
نوم وحمامني وممرين واربع شرفات.
مساحته  155م.2
ً
حـ ـ ــدوده :شـ ـم ــاال :مـقـســم واحـ ــد ومـقـســم
ثالثة شرقًا :مقسم واحد ومقسم ثالثة
جنوبًا :مقسم واحد ومقسم ثالثة غربًا:
مقسم واحد ومقسم ثالثة
التخمني/262.000/ :د.أ.
بدل الطرح/157.200/ :د.أ.
املطروح للبيع :العقار رقم /328منطقة
كفرعبيدا العقارية
مـحـتــويــاتــه :ارض بـعــل سـلـيــخ ضمنها
بعض اشجار تني.
مساحته 792 :م2
ً
حــدوده :شماال 327 - 348 :شرقًا- 348 :
346
جنوبًا 345 - 346 :غربًا327 - 323 :
التخمني/396.000/ :د.أ.
بدل الطرح/237.600/ :د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار الخميس الواقع
فــي  2018/3/29الـســاعــة الثانية عشرة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فــي
محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـشــراء
وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة ام ــا ن ـقــدا في
صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او ت ـقــديــم ش ـيــك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ البترون وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ الـبـتــرون واال
ع ــد قـلـمـهــا مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه وعـلـيــه ان
يــدفــع رســم  %5دالل ــة اضــافــة الــى رســوم
التسجيل.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
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إعالم تبليغ

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 التدقيق امليداني و دائرة معالجة املعلومات 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

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

عدنان رضا صالح

436862

RR173910844LB

2018/01/24

2018/02/15

محمد علي قبيسي

2437440

RR173923383LB

2018/02/05

2018/02/15

قاسم محمد رمال

3393724

RR173923406LB

2018/02/06

2018/02/15

علي محمد نعمة

549464

RR173911005LB

08/02/2018

2018/02/15

مصطفى حسني دله

637457

RR173912567LB

2017/12/06

2017/12/11

حسني نمر مدلج

1488117

RR173912712LB

12/12/2017

2017/12/19

سامي رضا خاتون

1885831

RR173910402LB

29/12/2017

2018/02/16

علي حسن صالح

2575251

RR173910610LB

29/12/2017

2018/02/16

بسام حسن طرابلسي

3376355

RR173910645LB

2018/01/10

2018/02/15

عماد كمال شروف

1313984

RR173910725LB

2018/01/08

2018/02/15

خديجة حسني ابراهيم

3397178

RR173910760LB

2018/01/09

2018/02/15

علي حسني عليان

2699430

RR173910787LB

2018/01/08

2018/02/15

نور عزات عباني

3301650

RR173910795LB

2018/01/09

-

سامي رضا خاتون

1885831

RR173910835LB

2018/01/10

2018/02/16

محمد علي العبد الله

209803

RR173913085LB

29/12/2017

2018/02/15

محمد حسني مزرعاني

301691

RR173913117LB

29/12/2017

2018/02/15

حسام وسيم الحاج علي

1622360

RR173913179LB

29/12/2017

2018/02/15

علي حسني سرور

473811

RR173922459LB

2018/01/08

2018/02/15

مريم يحيى درويش

484529

RR173922476LB

2018/01/08

2018/02/15

شركة  2 Groupش.م.م

2192570

RR173922706LB

2018/01/05

2018/02/15

شركة خطيب للتجارة العامة واملقاوالت

2642744

RR173922768LB

2018/01/03

2018/02/15

شركة الزهراء شركة مدنية

2007897

RR173922771LB

29/12/2017

2018/02/16

احمد محمود سبيتي

2044958

RR173922785LB

05/01/2018

2018/02/15

مدالين للتجارة العامة واالستثمار

248243

RR173922873LB

05/01/2018

2018/02/15

حلويات الديماسي

2020538

RR173922975LB

08/01/2018

2018/02/15

املركز الهندسي الجغرافي

79507

RR173922989LB

09/01/2018

2018/02/15

نعمة وقديح للتجارة العامة واملقاوالت

2715253

RR173923009LB

10/01/2018

2018/02/15

شركة جفال للصناعة والتجارة ش.م.م

13403

RR173923012LB

09/01/2018

2018/02/15

اكرم محمد االحمد

313211

RR173923105LB

08/01/2018

2018/02/15

ابراهيم محمد بشارة

1508621

RR173923131LB

09/01/2018

2018/02/15

ملحم نجيب الحاج

208873

RR173912434LB

07/12/2017

14/12/2017

كفرشيما

6-1/1558

)سليم نجيب نصير(ملك) ليلى عزيز الدواليبي (استثمار

حسن محمد ابو عباس

3365999

RR173912641LB

08/12/2017

15/12/2017

كفرشيما

1583

نديم سليمان الفتى

محمد حسني ياسني

427370

RR173921348LB

-

-

كفرشيما

5-4-1/1591

روني يعقوب الدرعاوي

حسني علي مراد

1003926

RR173921294LB

-

-

كفرشيما

10-1/1591

بول جورج بوزيد

حسني علي ايوب

1454946

RR173921303LB

-

-

كفرشيما

11-1/1591

زبيدة جورج يزبك

حسن حسني شامي

170914

RR173921317LB

-

-

كفرشيما

 12-9-1/1591ملحم حليم بوزيد – رومل حليم بوزيد – حليم
ملحم بوزيد

حسني علي ياسني

593816

RR173923508LB

-

-

علي محمد حمد

255953

RR173921175LB

-

-

احمد علي موسى

1443185

RR173923454LB

-

-

2536350

RR173910420LB

-

-

RR173922241LB

-

-

29/12/2017

2018/02/15
2018/02/15

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2015/12 :
املـنـفــذ :ب ـيــارو اسـعــد طـنــوس  -املحامي
سايد فياض
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ج ـ ـ ــوزف رفـ ـي ــق ف ـغ ــال ــي -
كفرعبيدا
السند التنفيذي :تنفيذ سند دين بقيمة
اربعماية الف دوالر اضافة الى الفوائد
والرسوم والنفقات.
تاريخ الحجز2015/2/12 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل

تبليغ دعوة
االسم

املنطقة
العقارية

رقم العقار

كفرشيما

 15-3-1/1398جاد شارل كرم

كفرشيما

1592

رومل حليم بوزيد – حليم حليم بوزيد

كفرشيما

-4-1/1601
9-6

رومل حليم بوزيد – جان دارك حليم بوزيد – حليم
حليم بوزيد – ملحم حليم بوزيد

قاسم فوزي نورالدين

كفرشيما

1602

ميشال جوزاف متى

عباس حسن نضر

3375231

شركة  Medicareش.م.م.

2040635

RR173913491LB

محمد علي طفيلي

188789

RR173913620LB

09/01/2018

خليل سلمان جعفر

125003

RR173913633LB

08/01/2018

2018/02/15

حمد رضا خليل

2709710

RR173913845LB

08/01/2018

2018/02/15

حسن علي غملوش

3362813

RR173923318LB

02/02/2018

2018/02/15

امل ضياء التنوخي

3350096

RR173922414LB

04/12/2017

11/12/2017

خالد تامر تامر

232781

RR173921475LB

27/12/2017

2018/02/15

نبلغكم املرسوم رقم  2810تاريخ  2000/4/14القاضي بتصديق التصميم التوجيهي
والنظام التفصيلي العام ملنطقة كفرشيما العقارية.
وبناء عليه
تدعوكم لجنة اإلستمالك للحضور إلى مقرها في بناية املحامي جورج جبر – الطابق
الرابع – شارع بركات – متفرع من شارع بدارو – بيروت وذلك يوم الجمعة الواقع في
 2018/3/23الساعة العاشرة مصحوبني بوثائق الهوية وسندات التمليك وغيرها من
املستندات الالزمة وذلك لتقرير تعويض االستمالت وفقا ألحكام قانون اإلستمالك رقم
 91/58وتعديالته,
ويـنـبـغــي عـلـيـكــم اعــام ـهــا ع ــن أس ـم ــاء أص ـح ــاب ال ـح ـقــوق كــالـشــاغـلــن واملـسـتــأجــريــن
واملستثمرين وتاريخ بدء اشغالهم وفقا ألحكام املــادة  15من قانون اإلستمالك وإال
أصبحتم مسؤولني عن التعويض الــذي يستحق لهم ,وبحال عــدم حضوركم تجري
املعاملة غيابيا وفقا لألصول.
عن  /رئيس لجنة استمالك
منطقة جبل لبنان الجنوبية اإلبتدائية
املهندس نزار املوسوي
التكليف 576

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 557

