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تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص امل��ادة  109من قانون
ال ��رس ��وم ال �ب �ل��دي��ة رق ��م  ،88/60ت�ف��رض
غرامة تأخير وقدرها ( %2اثنان باملئة)
ع��ن ك��ل شهر تأخير ع��ن املبالغ ال�ت��ي ال
تسدد خالل املهلة املبينة في البند االول
ً
اعاله ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ه� ��ذا م ��ع اع �ت �ب��ار ه� ��ذا االع �ل ��ان ب�م�ث��اب��ة
ان� ��ذار ش�خ�ص��ي ق��اط��ع مل ��رور ال��زم��ن عن
جميع املستحقات واملتأخرات املتوجبة
للبلدية تجاه كافة املكلفني عن السنني
السابقة.
عجلتون في 2013/7/1
رئيس بلدية عجلتون
كلوفيس كلوفيس الخازن
التكليف 1336
اعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طلب احمد محمد عطايه بالوكالة عن
شركة ف.ن.ا.ب .شركة مدنية سند تمليك
بدل عن ضائع للقسم  16من العقار 277
عني املريسة
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة رقم 2012/2110
امل � �ن � �ف ��ذ :ق� ��اس� ��م م �ح �م ��د ح � �ي� ��در وك �ي �ل��ه
املحامي احمد شلهوب
املنفذ عليه :اميره عيسى طعمه ابلغت
بالطرق االستثنائية
ت� � � ��اري� � � ��خ م � �ح � �ض � ��ر وص � � � � ��ف ال � � �ع � � �ق � ��ار:
2013/2/18
تاريخ تسجيله2013/2/21 :
العقار امل�ط��روح 2400 :سهم م��ن العقار
 70برج البراجنة:
إن ال �ب �ن��اء ال � ��ذي ك� ��ان ق��ائ �م��ًا ع �ل��ى ه��ذا
العقار مهدوم ولم يعد من اثر واصبحت
محتوياته قطعة ارض املحضر الفني
رقم  2010/330غير مبني.
ت � �ع ��دي ال� �ع� �ق ��ار  69ع� �ل ��ى ه� � ��ذا ال �ع �ق��ار
بمساحة  10م 2هذا العقار منافع شباك
على العقارين  72و 69على ه��ذا العقار
منافع شباك للعقار 71
اس �ت �ح �ض ��ار ازال � � ��ة ش� �ي ��وع م� �ق ��دم ل ��دى
محكمة االبتدائية الثالثة في بعبدا رقم
 2012/509تاريخ .2012/5/30
مساحته 80 :م2
ً
ح� � ��دوده :غ��رب��ًا  71وش��رق��ًا  69وش �م��اال
طريق فرعية وجنوبًا .72
التخمني/96000/ :د.أ.
الطرح/96000/ :د.أ.
ت ��اري ��خ وم � �ك ��ان امل � ��زاي � ��دة :ح � ��دد م��وع��د
امل� � ��زاي� � ��دة ن � �ه� ��ار االرب � � �ع� � ��اء ال � ��واق � ��ع ف��ي
 2013/11/27ال �س��اع��ة  11ام ��ام رئ�ي��س
دائرة تنفيذ بعبدا.
ش ��روط امل ��زاي ��دة :ل�ل��راغ��ب ب��ال �ش��راء دف��ع
بدل الطرح بموجب شك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائرة تنفيذ بعبدا او
تقديم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ
وتحمل رسوم التسجيل والداللة وعليه
االط�ل�اع ع�ل��ى ق�ي��ود الصحيفة العينية
للعقار م��وض��وع امل��زاي��دة وات�خ��اذ محل
اق��ام��ة ض�م��ن ن �ط��اق ال��دائ��رة واال اعتبر
قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/2386
القاضي رنا عويدات
طالبة التنفيذ :شركة لورد فود ش.م.م.
املنفذ عليها :شركة جي .آر .أم ش.م.م.
ت � �ط� ��رح ه� � ��ذه ال� � ��دائ� � ��رة ل �ل �ب �ي��ع ب� ��امل� ��زاد
ال �ع �ل �ن ��ي ل� �ل� �م ��رة االول � � � ��ى ي� � ��وم االث� �ن�ي�ن
ال��واق��ع ف��ي  2013/8/5الساعة ال��واح��دة
ظ�ه�رًا امل�ن�ق��والت التالية :ك��راس��ي ستيل
خ�ش��ب ب�ن��ي ـــــ ب��اه��ي ف��وت�ي��ات ق �م��اش ـــــ

ط��اوالت وس��ط ـــــ ب��رادي ـــــ كراسي ب��ار ـــــ
ايليكات م��ع اب��اج��ور ـــــ بيانو باماها ـــــ
صالونات جلد ـــــ مقاعد جلد مستطيلة
ـــــ تلفزيون بالزما طاولة وسط مع رخام
ـــــ المباديرات ـــــ مكتب خشب كومبيوتر
س��ون��ي ـــــ خ��زان��ة ح��دي��د ـــــ خ��زان��ة خشب
صغيرة ب��رادان ماء بارد سخن ـــــ برفان
خشب مرسوم ـــــ فريزر اربع درف ـــــ فرن
كهربائي ستانلس ـــــ ط��اوالت ستانلس
مع براد ـــــ فرن غاز ـــــ قالية بطاطا ـــــ مكنة
ثلج ـــــ فرن كهربائي ـــــ صحون ـــــ كبايات
ـــــ سكاكني ومالعق.
واملخمنة جميعها بمبلغ /203.825/
دوالرًا ام�ي��رك�ي��ًا وامل��وص��وف��ة وامل�خ�م�ن��ة
اف � ��رادًا م��ن ق�ب��ل ال�خ�ب�ي��ر ف��ي امل �ل��ف على
ً
ان ي �ك��ون ب ��دل ال �ط��رح م �م��اث�لا لتخمني
الخبير
ف �ع �ل��ى ال ��راغ ��ب ب ��ال �ش ��راء ال �ح �ض��ور في
امل ��وع��د امل �ح��دد اع�ل��اه ال ��ى م �ك��ان ال�ب�ي��ع
ف��ي ب�ي��روت ـــــ سوديكو ـــــ ش��ارع بشارة
الخوري مطعم  Le Particulierمصحوبًا
بالثمن نقدًا و %5رسم داللة.
مأمور التنفيذ
رشيد عيتاني
اعالن
ص��ادر ع��ن دائ ��رة تنفيذ ص�ي��دا برئاسة
القاضي اياد بردان باملعاملة التنفيذية
رق��م  2013/235لبيع ال�ع�ق��ار رق��م /854
الصرفند باملزاد العلني.
امل � �ن � �ف ��ذ :ح� �س ��ن اح � �م� ��د ي� ��ون� ��س وك �ي �ل��ه
املحامي شريف محسن
املنفذ عليهم :ورثة الدكتور فؤاد خليفة
ورفاقهم وكالؤهم املحامون زين خليفة
وعبد السالم شعيب واسماعيل يونس
ومحمد خليل
ال �س �ن��د ال �ن �ف �ي��ذي :ح �ك��م م�ح�ك�م��ة ب��داي��ة

الجنوب تاريخ  2012/10/16املتضمن
ع��دم قابلية ال�ع�ق��ار رق��م /854ال�ص��رف�ن��د
للقسمة وطرحه للبيع باملزاد العلني.
تاريخ تبليغ االن��ذارات 8 :و 10و 13و18
و2013/4/15
تاريخ قرار الحجز 2013/4/25 :وتاريخ
تسجيله 2013/5/2
ت� � � ��اري� � � ��خ م � �ح � �ض � ��ر وص � � � � ��ف ال � � �ع � � �ق � ��ار:
 2013/5/14وت � � � ��اري � � � ��خ ت �س �ج �ي �ل ��ه
2013/5/28
م �ح �ت��وي��ات ال� �ع� �ق ��ار :ق �ط �ع��ة ارض ب�ع��ل
س� �ل� �ي ��خ م � �ن � �ح� ��درة وال ي� ��وج� ��د ع �ل �ي �ه��ا
انشاءات
مساحته/1855 :م2
حدوده :غربًا العقار  858وشرقًا العقار
ً
 853وش� � �م � ��اال ال� �ع� �ق ��ار  853وج �ن��وب��ًا
العقارين  855و858
ت� � �خ� � �م �ي��ن ال � � � �ع � � � �ق� � � ��ار/2400/ :س � � � � � �ه� � � � � ��م
/46375/د.أ.
بدل الطرح /2400/ :سهم /46375/د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :نهار الخميس
الواقع في  2013/9/12الساعة العاشرة
صباحًا امام رئيس الدائرة على الراغب
في ال�ش��راء ان ي��ودع باسم رئيس دائ��رة
تنفيذ صيدا قبل املباشرة باملزايدة في
صندوق الخزينة أو في اح��د املصارف
املقبولة م��ن ال��دول��ة مبلغًا م��وازي��ًا لبدل
الطرح أو ان يقدم كفالة مصرفية تضمن
هذا املبلغ وان يتخذ محل اقامة مختارًا
ل ��ه ف ��ي ن �ط��اق ال� ��دائ� ��رة واال اع �ت �ب��ر قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى املشتري
اي� ��داع ك��ام��ل ال�ث�م��ن وال ��رس ��وم وال��دالل��ة
خ�لال ثالثة اي��ام من تاريخ ص��دور قرار
االحالة واال تعاد املزايدة بالعشر على
مسؤوليته.
مأمور التنفيذ
حسن مقبل

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـــــ مديرية املالية العامة ـــــ مديرية الواردات ـــــ دائرة تحصيل بيروت
املكلفني ال��واردة أسماؤهم في ال�ج��دول املرفق للحضور ال��ى مركز ال��دائ��رة الكائن في
بيروت ـــــ شارع بشارة الخوري ـــــ مبنى فيعاني ـــــ الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور
تجاه اس��م كل منهم خ�لال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر ه��ذا اإلع�ل�ام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني.
الرمز ()BARCODE

رقم اإلنذار

أسماء املكلفني

RT000000956LB

965

عبد الرحمن حسن قوزي

RT000001210LB

1235

احمد زكريا داموني (ورثة)

RT000001198LB

1224

ربيع محمد خير فياض

RT000001197LB

1223

عبد الرحمن معروف غالييني

RT000001269LB

1290

جمال عبد الناصر محمد الوزان

RT000001292LB

1285

صالح فريد ضو

RT000001224LB

1104

سليم سليمان علم الدين

RT000001231LB

1252

احمد عبد الحميد الشعار

RT000001239LB

1265

عبد الهادي محمد النجار

RT000001266LB

1287

امني خليل العمري (ورثة)

RT000001228LB

1109

سعاد ذوقان منذر

RT000001059LB

1071

زهير مالك عبد امللك

RT000001036LB

1046

احمد عبد الله سليمان

RT000001034LB

1044

وفاء خالد بصو

RT000001032LB

1042

ليلى بديع كرم

RT000001024LB

1034

سربوهي هماياك بانوصيان

RT000001223LB

1248

زينب محمد شكري خربطلي

RT000001114LB

1140

حسني محمد صفا

RT000001110LB

1136

محمد عقل بعلبكي

RT000001108LB

1134

فيروز سلمان سليمان (ورثة)

RT000001069LB

1075

إبراهيم عبد القادر قدور

RT000001096LB

1122

فايز شريف درويش (ورثة)

RT000001097LB

1123

عبد الرؤوف محمد علي شهاب (ورثة)

RT000001098LB

1124

أحمد وحيد امونة (ورثة)

RT000001106LB

1132

سليم زكريا عيتاني

RT000001100LB

1126

محمد طالب سنو (ورثة)

RT000001099LB
RT000001350LB
RT000001351LB
RT000001365LB
RT000001369LB
RT000001370LB
RT000001348LB
RT000001344LB
RT000001336LB
RT000001308LB
RT000001307LB
RT000001361LB
RT000001306LB
RT000001304LB
RT000001333LB
RT000001298LB
RT000001290LB
RT000001303LB
RT000001279LB
RT000001287LB
RT000001319LB
RT000001320LB
RT000001329LB
RT000001301LB
RT000001277LB
RT000001429LB
RT000001434LB
RT000001427LB
RT000001346LB
RT000001358LB
RT000001445LB
RT000001448LB
RT000001357LB
RT000001472LB
RT000001473LB
RT000001474LB
RT000001476LB
RT000001376LB
RT000001377LB
RT000001391LB
RT000001426LB
RT000001375LB
RT000001374LB
RT000001055LB
RT000001164LB
RT000001187LB
RT000001188LB
RT000001167LB
RT000001092LB
RT000001157LB
RT000001147LB
RT000001242LB
RT000001246LB
RT000001248LB
RT000001250LB
RT000001221LB
RT000001214LB
RT000001549LB
RT000001544LB
RT000001543LB
RT000001534LB
RT000001668LB

1125
1372
1373
1389
1393
1394
1371
1366
1357
1329
1328
1385
1327
1325
1354
1319
1312
1324
1301
1309
1340
1341
1350
1321
1299
1453
1458
1451
1368
1380
1469
1472
1379
1502
1503
1504
1505
1400
1401
1415
1450
1399
1398
1066
1190
1213
1214
1193
1118
1183
1173
1262
1256
1255
1250
1245
1240
1578
1573
1572
1563
1698

محمود احمد حسني (ورثة)
سامي امني رسالن
سامي يوسف البويز
محمود خالد طرون (ورثة)
زكريا يحي يونس (ورثة)
شكري الياس ابو شلش
محمد عبد الباسط قليالت (ورثة)
فنسان جان خوري
ورثة عبد القادر جميل قليالت
ديما امني رسالن
دوللي البر البيروتي
يحيى موسى حمدان (ورثة)
دالل طه خباز
خديجة طه خباز
ورثة عفيف مغربل مغربل
جوزف بولس صالح
جوزف الياس ابو شلش
جويس جورج ابو شلش
رندا محمود الحسيني
جورجيت بشارة جريديني
غسان محمد العطري
ياسر فؤاد العمري
محي الدين حسن قوزي
خديجة عثمان حبال
حكمت حسن الكوش
فاطمة طه خباز
كاترين سليم طبال
فؤاد الياس العرموني
رمزي احمد نزيه القطب
ليلى حسن النوري املصري
بيانكا بوريس تشمروف
بوريس ايليا ايليا تشمروف
شفيقة الياس الزمار
محمد توفيق مياسي
غادة توفيق مياسي
ناهده توفيق مياسي
عبد الله عصام الحلبي
محمود مصطفى الكبي
علي ابراهيم رحال
عالء الدين محمد رسالن
غالب بولس صالح
موسى علي الشريف
ياسني مصطفى مدني (ورثة)
شاهنده محمد شميطلي
علي محمود معطي
محمود عبد الله عيسى
محمد احمد نور الدين
فريد حسني ضو
صبحي كامل ابي اولي
علي حسن عطايا
نمر احمد يوسف حسن
جبرائيل الياس ابو شلش
بهاء الدين محمد رسالن
امليه اويديس داغليان
ادوار ديب شرفان
احسان طه خباز
روبير ميشال أبو شلش
ماريانا تيفوال عازار
ماري الياس ابو شلش
ليليا توفيق حبيشي ناصر
عبد الله حسني علي الزين
اوساننا يبرم باليان
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1332

