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◄ إعالنات رسمية ►
ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الثمن
باسم رئيس دائــرة التنفيذ في صندوق
الخزينة او احــد املصارف املقبولة تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر واال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
مـ ــن ال ـ ــزي ـ ــادة وع ـل ـي ــه ك ــذل ــك دف ـ ــع ال ـث ـمــن
والرسوم والنفقات بما فيه رسم الداللة
البالغ خمسة باملئة دون حاجة الى انذار
او مطلب وذلك في خالل عشرين يومًا من
تاريخ صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي عـ ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2012/356
املتكونة فيما بني:
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك ســوس ـي ـتــه جـ ـن ــرال ش.م.ل.
وكيله املحامي شفيق ابي اللمع.
املنفذ عليه :اسامة توفيق فانوس  /جرى
ابالغه بالطرق االستثنائية.
السند التنفيذي :استنابة برقم 2007/627
ت ــاري ــخ  2010/9/29ص ـ ــادرة ع ــن دائ ــرة
تـنـفـيــذ امل ــن دي ــن بـقـيـمــة /135072/د.أ.
عدا اللواحق والفائدة القانونية البالغة
/3218000/ل.ل.
تاريخ التنفيذ.2007/11/27 :
تاريخ تبلغه االنذار :تبلغ بالنشر تاريخ
.2010/2/26
تاريخ قرار الحجز.2010/4/7 :
تاريخ تسجيله.2010/5/20 :
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار:
.2010/10/23
تاريخ تسجيله.2011/3/8 :
العقارات املطروحة للبيع للمرة الرابعة:
ً
اوال :كامل القسم رقم  A 4من العقار 1791
عني بعال العقارية وهو عبارة عن طابق
سفلي ،مساحته حوالي  334م.م .له بابان
مع مدخل البناية.
قيمة التخمني/60000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/23619.6/ :د.أ.
ث ــانـ ـي ــا :كـ ــامـ ــل الـ ـقـ ـس ــم  B 4مـ ــن ال ـع ـق ــار
 1791عــن بعال عـبــارة عــن طابق سفلي
مستودع مساحته حوالي  419م.م.
قيمة التخمني/50000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/19683/ :د.أ.
ثالثًا :كامل القسم  C 4مــن العقار 1791
ع ــن ب ـع ــال عـ ـب ــارة ع ــن م ـس ـت ــودع طــابــق
سفلي في البلوك سي مساحته  419م.م.
قيمة التخمني/40000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/15746.4/ :د.أ.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الواقع فيه  2015/5/27الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ــام ح ـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
صور ،على الراغب بالشراء قبل الدخول
فــي املــزايــدة ان يـقــدم ثمن الـطــرح نـقـدًا او
ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة وافـ ـي ــة م ــن احــد
املصارف املقبولة لدى الحكومة فتعطيه
هذه الدائرة شهادة لالشتراك باملزايدة،
وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق هذه
الدائرة ،كما عليه وبخالل ثالثة ايام من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر وعلى
مـســؤولـيـتــه ،وكـمــا عليه بـخــال عشرين
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دف ـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
علي حجازي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2012/897
(الرئيس الحكيم)
طالب التنفيذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل.
بوكالة االستاذين عادل معكرون وجورج
عون
املـنـفــذ عليهما 1 :ـ ـ عـلــي احـمــد مستراح
الليلكي ـ ـ قرب كنيسة املريجة ـ ـ مشروع
عطوي
 2ـ ـ هدى علي االخرس بناية نصار

السند التنفيذي :عقد قرض مع سند دين
مقسط بقيمة  218911122.62ل.ل.
امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـقـســم  /C 7/من
العقار رقم /413الليلكي.
ـ ـ طابق اول :يتألف مــن مدخل وصالون
وطعام وغرفتني نــوم ومطبخ وحمامني
وش ــرف ــات وت ـ ــراس ول ـ ــدى ال ـك ـشــف تـبــن
ان ه ــذا ال ـق ـســم ع ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سكنية
بــاش ـغــال املـنـفــذ عليهما وت ـح ـتــوي على
ممر ومــدخــل وصــالــون وطـعــام وغرفتني
نــوم ومطبخ وحمامني و 3شرفات منها
شرفة واحدة مقفلة بالزجاج وااللومنيوم
وتــراس يقع في الطابق االول وله موقف
للسيارات ،ارضه بالط سيراميك ويوجد
دي ـك ــور ف ــي سـقـفــي ال ـص ــال ــون وال ـس ـفــرة،
واملجلى في املطبخ غرانيت ويوجد فيه
خ ــزائ ــن خـشـبـيــة وامل ـن ـجــور الــداخ ـلــي من
الخشب والزجاج والخارجي من االملنيوم
والـ ــزجـ ــاج ولـ ــه م ـص ـعــد ك ـهــربــائــي وبـئــر
ارتوازية وناطور للبناء.
حق مختلف خاضع لنظام ادارة العقار ـ ـ
يشترك بملكية القسمني  1و 3وكل ما ورد
عليها ـ ـ وتأمني سكني درجة اولى بدون
مزاحم مع شهادة تأمني وحــق التحويل
مع فائدة واستحقاق حسب شروط العقد
ملصلحة االعتماد اللبناني :املــديــن علي
احمد مستراح وهدى علي االخرس قيمة
التأمني  /250 000 000/ل.ل.
حجز تنفيذي ومحضر وصف صادرين
عن هذه الدائرة برقم  2012/897ملصلحة
بـ ـن ــك االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي ضـ ــد امل ـن ـفــذ
عليهما.
مساحته 158 :م2
التخمني وبدل الطرح:
ـ ـ وق ــد تخمن الـقـســم  C 7 /413الليكلي
بمبلغ وقدره  /221 200/دوالر اميركي.
ـ ـ ويطرح للبيع بعد التخفيض القانوني
ب ـم ـب ـل ــغ وق ـ ـ ـ ــدره /119 779.80/دوالر
اميركي.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تـحــدد مــوعــد املــزايــدة نـهــار الجمعة
ت ــاري ــخ  2015/4/24ال ـس ــاع ــة ال ـعــاشــرة
صباحًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
ف ــي مـكـتـبــه ف ــي دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ـ ـ ـ ـ املـبـنــى
الجديد.
شــروط املزايدة :فعلى الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز
لـثـمــن ال ـط ــرح ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة أو
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ
بعبدا او تقديم كفالة مصرفية تضمن
املبلغ واتـخــاذ محل اقامته ضمن نطاق
الــدائــرة كما عليه وبخالل ثالثة ايــام من
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن بيع باملعاملة 2012/1685
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
ً
ابتداء من الساعة  11:30ظهرًا
2015/4/17
سيارة املنفذ عليه ميشال جميل يونس
ماركة فولكسفاكن  CABRIOLETموديل
 2001رقـ ــم /302340/و ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل ـه ـجــر ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـحــامــي رام ــي
بــاس ـيــل ال ـبــالــغ  $/9016/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/2725/واملـطــروحــة
بسعر  $/2000/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/533.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر
الــواطــي مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو شيك
مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعالن بيع باملعاملة 2014/690
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2015/4/17ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة 11:30
ظهرًا سيارة املنفذ عليه اليشان هوفيك
قـ ــره ســرك ـي ـس ـيــان م ــارك ــة ك ـي ــا بـيـكــانـتــو
 LXمـ ــوديـ ــل  2014رقـ ـ ــم /530958/ب
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
ال ـت ـن ـف ـيــذ ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل.
وك ـي ـل ــه املـ ـح ــام ــي رام ـ ــي ب ــاس ـي ــل ال ـبــالــغ
 $/17528/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/8050/واملطروحة بسعر  $/7000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت /525.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر
الــواطــي مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو شيك
مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2014/471
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2015/4/21الساعة الثانية بعد الظهر
سيارة املنفذ عليه الياس الياس مخلوف
م ــارك ــة ش ـي ـفــرولـيــه  VENTUREمــوديــل
 2002رقـ ــم /201312/ب الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .وكيلته املحامية جويل
ب ـطــرس ال ـبــالــغ  $/6930/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/1342/واملـطــروحــة
بسعر  $/1700/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/992.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد إل ــى م ــراب مـجــاعــص فــي بـيــروت
مقابل قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الــى املنفذ عليه محمد مـمــدوح محمود
الزين من حبوش ومجهول محل االقامة،
ً
وع ـمــا بــاحـكــام املـ ــادة  409أ.م.م .تنبئك
هذه الدائرة ان لديها باملعاملة التنفيذة
رقم  2015/99واملتكونة بني املنفذ حسن
حسيب زهري وبني املنفذ عليهما محمد
م ـم ــدوح م ـح ـمــود ال ــزي ــن ورف ـي ـق ــه ،انـ ــذارًا
ب ـمــوضــوع ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ع ــن محكمة
بــدايــة النبطية رق ــم  2014/97واملنتهي
الى اعالن عدم قابلية العقار /228حبوش
للقسمة العينية وطــرحــه للبيع بــاملــزاد
العلني على اساس الطرح البالغ 75905
د.أ .وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
وع ـل ـيــه ت ــدع ــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ ال ـج ـبــري بــانـقـضــاء 20
ي ــوم ــا ت ـل ــي ال ـن ـش ــر م ـض ــاف ــا ال ـي ـه ــا مـهـلــة
االنذار.
رئيس القلم
حسن ايوب

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت املحامية نانسي النابلسي ملوكلها
ف ــادي الـصــوفــي سند تمليك بــدل ضائع
 3128/23بلوك  Cبساتني طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن صادر
عن املديرية العامة لألمن العام
صدر عن املديرية العامة لالمن العام ما
يلي:
ُ
ال ـ ـحـ ــاقـ ــا الع ــان ــاتـ ـه ــا الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ت ــذك ــر
املــديــريــة الـعــامــة لــأمــن ال ـعــام املــواطـنــن
واملـقـيـمــن ان ــه بــامـكــانـهــم االت ـص ــال على
ال ـخ ــط ال ـســاخــن « »1717لــاس ـت ـعــام او
ً
االستفسار عن اية ُمعاملة وذلك تسهيال
المورهم ولخدمتهم بشكل افضل.
عنوان االمن العام على شبكة االنترنت:
www.general-security.gov.lb
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طلب شــادي رفعت عربيد ملوكله سلمان
اسعد وزيــر بصفته وكيل فــادي يوسف
ال ـ ـحـ ــرفـ ــاوي ب ـص ـف ـتــه اح ـ ــد ورث ـ ـ ــة امل ــال ــك
يــوســف سـلـمــان ال ـحــرفــاوي سـنــد تمليك
ب ــدل ضــائــع بــال ـع ـقــار  /810/س ــن الـفـيــل
باسم املورث
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

اعالن
صادر عن امانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي الياس توما ملوكلته رانيه
حـسـنــي ب ــوب ــس س ـن ــدي تـمـلـيــك ب ــدل عن
ض ــائ ــع ع ــن حـصـتـهــا بــال ـع ـقــاريــن 5450
و 5452االشرفية
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
محمود الالذقي
اعالن
صادر عن امانة السجل العقاري في بيروت
طلب ايـلــي ال ـخــوري ملوكله ولـيــد شهاب
فرحات بصفته احــد ورثــة شهيد يونس
فــرح فرحات سند تمليك بــدل عن ضائع
عن حصته بالعقار  4338االشرفية
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
محمود الالذقي
اعالن
صادر عن امانة السجل العقاري في بيروت
طلبت غيدا احمد بــدوي البحيري سند
ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ل ـل ـق ـســم  24مــن
العقار  684الباشورة
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ انذارات
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات /املصلحة املالية االقليمية
في محافظة النبطية ـ ـ دائــرة التحصيل ،املكلفني الــواردة اسماؤهم في الجدول ادناه
للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في مدينة النبطية ،مفرق الراهبات ،سنتر حرب،
الطابق الثاني ،هاتف  07/768491لتبلغ 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 املـشــار اليها اع ــاه ،علمًا انــه سيتم نشر هــذا االع ــام على
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

ايـ ـل ــن مـ ـ ــاري ان ـط ــوان ـي ــت لــويــس 173432
مازلي
565304
ضياء يوسف يونس
مزارع الرياض لاللبان واالجبان 1853462
ش.م.م.
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ل ـتــرب ـيــة 2642422
الثروة الحيوانية
2673582
جهاد علي قطيش
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة لـتـنـمـيــة 2766954
وتسويق االنتاج الزراعي
2819953
عباس خضر فاضل
314344
بسام جودات نصار
1980204
عائشة علي زهرا
1213278
وديان ايلي الفحيلي

رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــد رقم االنذار
املضمون
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تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 624

مفقود
فقدت إقامة بنغالدشيه باسم AYSHA
الرجاء ممن يجدها االتصال على الرقم
03/642215

