السبت  14آذار  2015العدد 2542

اعالنات

ذوق مصبح.
ـ ـ ـ ـ ال ـع ـق ــار  /968ش ـح ـتــول وه ــو بـمــوجــب
االفادة العقارية قطعة ارض بعل مشجرة
عــري ــش ،مـســاحـتــه  1160م.م ،.وبــالـكـشــف
تـبــن ان ــه ع ـبــارة عــن ارض بـعــل سـلـيــخ ال
بناء عليه.
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـقـ ـس ــم  6/1304ذوق م ـص ـب ــح وه ــو
ب ـم ــوج ــب االفـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة س ـط ــح مـعــد
للبناء ،مساحته  236م.م .وبالكشف تبني
انه سطح.
ـ ـ تــاريــخ قــرار الحجز  2010/4/8وتاريخ
تسجيله .2010/5/17
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار  /968ش ـح ـتــول
 116000د.أ .وبدل طرحه  96 600د.أ.
ـ ـ بدل تخمني القسم  6/1304ذوق مصبح
 499 848د.أ .وبدل طرحه  299908.8د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع منه
 2015/4/29الساعة  12موعدًا للبيع في
قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شيك مصرفي منظم ألمــر حضرة رئيس
دائرة التنفيذ في كسروان او تقديم كفالة
وافية من احد املصارف املقبولة من الدولة
ويتحمل رسوم التسجيل والداللة ،وعليه
ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة
وإال عد قلمها مقامًا مختارا له ،كما عليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحــائــف العينية
العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طلب محمد العلي ملوكله ازده ــار يوسف
سند تمليك بدل عن ضائع  600/17امليناء
13
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طلب احمد عجاج سند تمليك بدل ضائع
للعقار  108/26منطقة الزاهرية
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طلبت امينة الهندي بوكالتها عــن ورثــة
فـضـيـلــة شـلـبــي س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
 538/8الحدادين
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
اعالن
دع ــوة إل ــى اج ـت ـمــاع الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
ال ـع ــادي ــة ل ـل ـص ـنــدوق ال ـت ـعــاضــدي لـنـقــابــة
عمال ومستخدمي الجامعة األميركية في
بيروت وذلك في  15نيسان  2015الساعة
الثانية عـشــرة ظـهـرًا فــي مــركــز الصندوق
مـ ـكـ ـت ــب ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــة -1 .لـ ـلـ ـمـ ـص ــادق ــة ع ـلــى
الحسابات لـعــام  -2 .2015 – 2014تبرئة
ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية الواردات /املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة النبطية – دائرة التحصيل ,املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلــى مركز الــدائــرة 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 اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
خديجة محمد حيدر
غالب علي غندور
قاسم عبد الحسن تقش
صائب منير طعان
احمد ابراهيم شعبان
علي غازي سعيد
شركة السنابل للصيرفة
فادي عاطف بيوض
محمد مفيد قميحة
عباس ابراهيم شكر
فاتن ناجي مقدم
احمد جمال الشويخ
يوسف حسني ضاهر
علي محمد ترحيني
حسني محمد ناصر
الدين
كريمة محمد قرقابة
طارق قاسم الزين
محمد رفيق غصني
رشاد كامل رمال
مصطفى احمد السيد
علي جواد
ابراهيم خليل سالمي
مصطفى علي فحص
كامل حسني شحرور
ابراهيم يوسف حطيط
يحيى محمد برجاوي
شركة برجاوي للتجارة
والصناعة
رنده علي عجمي
حسن محمد رمال
شركة هاسكو للصناعة
والتجارة “ هزيمة
وسكافي “ ش.م.م
شركة ديم للتجارة
املحدودة فريش نات
لينا حسن بسام
فاطمة عبد الكريم ياسني
ليلى بهيج جابر
رانا ابراهيم بشاره

رقم املكلف
549768
549913
550106
550467
558002
561060
571374
575153
577443
579124
597827
600350
601487
606789

رقم البريد املضمون
RT000009638LB
RT000009639LB
RT000009640LB
RT000009642LB
RT000009644LB
RT000009649LB
RT000009653LB
RT000009654LB
RT000009655LB
RT000009656LB
RT000009657LB
RT000009658LB
RT000009296LB
RT000009660LB

رقم االنذار
173
174
175
176
179
184
485
188
189
190
191
192
1597
194

628007

RT000009664LB

198

629590
638710
651286
682561

RT000009667LB
RT000009670LB
RT000009670LB
RT000009282LB

201
204
1600
214

715892

RT000009284LB

1603

726597
779744
851378
865635
915586

RT000009683LB
RT000009687LB
RT000009697LB
RT000009698LB
RT000009705LB

217
221
231
232
239

915604

RT000009291LB

1610

986793
1069423

RT000009715LB
RT000009718LB

249
252

1140390

RT000009294LB

1614

1156508

RT000009298LB

1659

1219916
1296597
1328955
1330622

RT000009731LB
RT000009741LB
RT000009401LB
RT000009748LB

265
275
1663
282

برنامج مخترص للحج
رجال اﻷعامل
10أيام من  16.9.2015اىل 26.9.2015
اﻹقامة املدينة املنورة فندق دار اﻹميان أنرتكونتيننتال
ومكة املكرمة بجوار الكعبة مبارشة فندق هيلتون
وخيار ثاين فندق كروندكورال  600مرت من الكعبة

حاتم علي حرشي
حسن يحيا همدر
محمد احمد ناصر الدين
هالل اسعد شقير
جومانا قاسم مراد
سريه حسن ياسني
حسني درويش شحرور
حسني علي بيطار
خالد محمد ديماسي
علي حسني حطيط
علي جواد صباح
نجال نادين ابراهيم معلم
اليسار حسني سليم
موسى احمد عوده
مصطفى محمد صباح
عباس محمود عواضة
شركة حرب للبناء ش.م.م.
اشرف محمود معلم
شركة عماشة للصناعة
املحدودة
والتجارة
ش.م.م _ آتكو _
احمد كامل بيطار
مريم داود مكي
فاطمة محمد علي طفيلي
ماهر عباس اخضر
ابراهيم محمد فواز
حسني حسن زهري
فاطمه ابراهيم حمدان
ساره عدنان فرحات
شركة بندي كار ش.م.م.
بالل علي فحص
شركة جاد ش.م.م
التعاونية
الجمعية
لتصنيع
الزراعية
العطرية
النباتات
والطبية
محمود محمد عطوي
علي عباس صالح
فايزة حسن العلي
الطاهرة علي دقيق
نبيل احمد العلي
فاطمة احمد العلي
زينب كامل درويش
هنادي رشيد صالح

17

1369110
1372918
1374486
1425024
1428329
1428431
1446720
1450662
1454370
1458920
1583306
1590456
1634209
1665800
1682563
1682678
1686160
1696701

RT000009754LB
RT000009755LB
RT000009756LB
RT000009762LB
RT000009764LB
RT000009765LB
RT000009767LB
RT000055383LB
RT000009768LB
RT000009769LB
RT000009780LB
RT000009411LB
RT000009783LB
RT000009785LB
RT000009414LB
RT000009415LB
RT000009416LB
RT000009788LB

288
289
290
296
298
299
301
28
302
303
308
1673
311
313
1676
1677
1678
316

1716979

RT000009788LB

318

1754422
1758853
1779643
1798763
1823695
1829861
1885787
2102985
2175108
2666397
2830883

RT000009796LB
RT000009797LB
RT000009799LB
RT000009800LB
RT000009804LB
RT000009806LB
RT000009817LB
RT000009830LB
RT000009836LB
RT000009879LB
RT000009915LB

324
325
327
328
332
334
345
358
363
398
440

2856827

RT000009920LB

442

623139

RT000052974LB

127

2125045
2524030
2552091
2556209
2556290
2743344
2540631

RT000053279LB
RT000053281LB
RT000053292LB
RT000053285LB
RT000053286LB
RT000053295LB
RT000053151LB

12
14
15
16
17
23
2

تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 446

