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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع باملعاملة 2015/244
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2015/12/29ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة 2:00
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليها ميريم
اميل طــوق ماركة فولكسفاكن BEETLE
 GLSم ــودي ــل  2004رق ـ ــم /131278/ج
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املـحــامــي رام ــي بــاسـيــل الـبــالــغ $/6111/
عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/3310/
واملطروحة بسعر  $/2500/او ما يعادلها
بالعملة الــوطـنـيــة وان رس ــوم امليكانيك
قــد بلغت /660.000/ل.ل .فعلى الــراغــب
بــال ـشــراء ال ـح ـضــور بــاملــوعــد امل ـح ــدد الــى
م ــرآب مشيلح فــي بـيــروت جسر الــواطــي
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2015/559
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2015/12/29الـســاعــة الثالثة والنصف
ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه شــربــل
ابـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ش ـ ـب ـ ــوع م ـ ــارك ـ ــة م ــرسـ ـي ــدس
 SL500م ــودي ــل  2003رق ــم /103312/ز
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ بنك عوده ش.م.ل .وكيله املحامي
ان ـ ــدره ن ـه ــرا ال ـب ــال ــغ  $/12877.14/عــدا
ال ـل ــواح ــق وامل ـخ ـم ـنــة بـمـبـلــغ $/14660/
وامل ـ ـطـ ــروحـ ــة ب ـس ـع ــر  $/12500/او مــا
ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وان رس ــوم
املـيـكــانـيــك ق ــد بـلـغــت /1.785.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قـيــد التحصيل الـفــواتـيــر امل ـتــأخــرة التي
ل ــم ت ـس ــدد لـلـجـبــاة وال ـع ــائ ــدة إل ــى دائ ــرة
الـ ــزهـ ــرانـ ــي وذل ـ ـ ــك ل ـغ ــاي ــة إصـ ـ ـ ــدار شـهــر
 2015/9توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة ،امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة إلـ ــى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة
أسبوعني مــن تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الــی إلغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـيــغ
شخصي.
بيروت في 2015/12/12
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2368
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ــب ي ــوس ــف م ـح ـم ــود بـ ــديـ ــري ملــوك ـلــه
مصطفى لطفي الــدنــدشـلــي سند تمليك
بدل ضائع للقسم  30من العقار  3هاللية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـلــب ع ـلــي خـلـيــل ب ــدي ــر ملــوك ـل ـيــه محمد
وعـلــي عـبــدالـلــه ف ــواز سـنــدي تمليك بــدل
ضائع للعقار  379غسانية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
بامللف رقم .2015/1626
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ــديـ ـع ــة ش ـف ـي ــق مـ ـن ــاع وك ـي ـل ـهــا
االستاذ محسن فضل الله.

املـنـفــذ عـلـيــه :شــربــل انـطــونـيــوس نـفــاع ـ ـ
عشاش.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ت ــأم ــن درجـ ــة
اولــى بقيمة خمسة وعشرين الــف دوالر
اميركي عدا الرسوم والنفقات.
تاريخ محضر الوصف.2015/6/20 :
تاريخ تسجيله.2015/8/7 :
امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رق ــم /383
عشاش وهــو كناية عن قطعة ارض غير
مبنية يمكن الــوصــول اليها عبر طريق
فــرعـيــة مـتـفــرعــة عــن ال ـطــريــق ال ـعــام قسم
مـنـهــا مـعـبــد وق ـســم تــرابــي وه ــو يـقــع في
آخ ــر ال ـطــريــق ال ـتــرابــي ال ـع ـقــار مستطيل
الشكل ويوجد ضمنه اغراس حرجية.
مساحة العقار  1000 :م2
التخمني /100000/د.أ.
بــدل الـطــرح/60000/ :د.أ .او مــا يعادلها
بالليرة اللبنانية.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االرب ـعــاء
ال ــواق ــع ف ـيــه  2016/2/10ع ـنــد ال ـســاعــة
الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا ام ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـب ــل امل ـبــاشــرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ان ي ــدف ــع ق ـي ـم ــة ب ـ ــدل ال ـط ــرح
ب ـم ــوج ــب ش ــك م ـص ــرف ــي م ـس ـح ــوب عـلــى
مـصــرف لبنان ألمــر رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
زغــرتــا او تقديم كفالة قانونية ضامنة
واتخاذ محل اقامة ضمن قضاء املحكمة،
واالطــاع على الصحيفة العينية للعقار
وان يدفع رسوم التسجيل ورسم الداللة
البالغ خمسة باملئة.
مأمور تنفيذ زغرتا
جبور نمنوم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت نــور سليمان الحايك شـهــادة قيد
بدل ضائع لعقار  545جرنايا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت نهى حسن طوقان ملوكلها محمد
ع ـبــاس سـهـيــل س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للعقار  863انصارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت كالر نجيب السكاف بصفتها من
ورثة عبدالله نجيب حداد املوصى له من
قبل البير نجيب حــداد سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املوصي  /البير نجيب
حداد بالقسم  13من العقار  1047منطقة
الرميل
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت املحاميه امينه علي عبود بوكالتها
عــن املشتري مــازن انــور النحاس سندي
تمليك بدل عن ضائع باسمي البائعني /
محمد فايز توفيق النحاس ونزار سعيد
ب ــوب ــس (سـ ـ ــوري) بــالـقـســم  7م ــن الـعـقــار
 2290منطقة االشرفيه
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب محمد عصام الحص ملوكليه فهيمه
عـلــي عـبــد ال ـ ــرزاق شـعـبــان واح ـمــد عـمــاد
الحص وهبه عماد الحص سندات تمليك
بدل عن ضائع عن حصصهم بالقسم 13
من العقار  2365مصيطبه
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل

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 التدقيق امليداني ,دائرة خدمات املكلفني ودائرة معالجة املعلومات الــواردة 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 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:
رقم املكلف

اسم املكلف

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

رقم البريد املضمون

شركة املنصور للتموين-منصور
منصور وشركاه (توصية بسيطة)

2854373

RR151551521LB

13/10/2015

22/10/2015

محمد قاسم ريحان

411609

RR151551668LB

21/10/2015

03/11/2015

شركة سالمة ناتوركس ش م م

3083752

RR151551813LB

21/10/2015

27/10/2015

وائل سليمان يوسف

2419935

RR151551795LB

22/10/2015

29/10/2015

وجيه سليمان كوثراني

692002

RR151551760LB

27/10/2015

02/11/2015

شركة حمرا انفاستمانتس ش.م.م

3114792

RR151553139LB

06/11/2015

11/11/2015

ربيع اسعد السعدي

232734

RR151552252LB

12/11/2015

19/11/2015

إسماعيل السيد احمد صبح

179425

RR151552283LB

10/11/2015

19/11/2015

جورجيو فهمات صالح

3109709

RR151552221LB

-

-

مهدي ابراهيم الحاج

3122058

RR151553156LB

-

-

احمد محمد ابو زيد

291889

RR138779739LB

16/11/2015

24/11/2015

يوسف منير بربيش

797262

RR151553791LB

17/11/2015

24/11/2015

حياة الخضر شعيب

313121

RR151559967LB

16/11/2015

25/11/2015

قاسم ابراهيم صالح

1477286

RR 151 553 757LB

-

-

محمد نعيم عيسى

625853

RR 151553831 LB

-

-

حسن يعقوب علي حويلي

1584426

RR151553200LB

16/10/2015

22/10/2015

عالء حسن خريس

2804556

RR151553258LB

27/10/2015

02/11/2015

عباس محمد عباس

3137452

RR151553425LB

30/10/2015

05/11/2015

احمد سليمان نحلة

1677586

RR151553465LB

30/10/2015

11/11/2015

الجنوب لالعالم والخدمات العامة

158806

RR151553522LB

06/11/2015

11/11/2015

مؤسسة مالك جابر التجارية

83479

RR151553540LB

09/11/2015

18/11/2015

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 2359

تبليغ الى اصحاب االستحقاق
لقبض التعويضات املقررة لهم بموجب القرارات الصادرة عن لجنة االستمالك االبتدائية في منطقة جبل لبنان الجنوبي تاريخ
.2015/11/11
بموجب املرسوم رقم  94/5287تاريخ  1994/6/25واملرسوم رقم  2055تاريخ  2009/9/26املخطط التوجيهي والتفصيلي العام
لبلدة شمالن.
ووفقًا للقرار البلدي رقم  2015/13الصادر عن بلدية شمالن بتاريخ .2015/5/16
رقم قرار اللجنة

املنطقة العقارية

رقم العقار

االسم

 5ــ ب

شمالن

604

لكل من رافد وركان عبد 149
الله سيد رجب الرفاعي
سعاد عبد العزيز حمد
الـصـقــر ران ـي ــة عـبــد الـلــه
سـ ـي ــد رجـ ـ ــب ال ــرف ــاع ــي
رديـ ـن ــة ع ـب ــد الـ ـل ــه سـيــد
رجب الرفاعي

1059

اميل حنا بــارود امينه 11
احمد عبد الله املناعي

 7ــ ب

شمالن

املساحة املصابة م2

واملبالغ تم ايداعها باالمانة لدى صندوق بلدية شمالن ليصار الى دفعها الصحاب االستحقاق حسب االصول بعد ابراز املستندات
املطلوبة.
شمالن في 10 :كانون االول 2015
رئيس بلدية شمالن
سعيد ابو حيدر
التكليف 2358

