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الثالثاء  11نيسان  2017العدد 3150

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة رقم 2016/1488
املـنـفــذ :شــركــة شــربــل ال ـيــاس وشــركــاؤه
وكيلها االستاذ ميشال الهاشم
املنفذ عليهما :جورج شيبان مناع
داني جورج مناع ـ ـ داريا
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــد دي ـ ــن بـقـيـمــة
/80684.25د.أ .ع ــدا ال ــرس ــوم والـفــوائــد
والنفقات
العقارات املطروحة للبيع  /1200سهم
من العقار /797داريا.
وهو عبارة عن شقة سكنية في الطابق
العلوي االول مــن بناء مؤلف مــن ثالث
طبقات بعيد عن الطريق العام حوالي
مــائــة وخ ـم ـســون م ـت ـرًا مــؤلـفــة م ــن ثــاث
غـ ــرف نـ ــوم وص ــال ــون وسـ ـف ــرة ومـطـبــخ
وخـ ــاء وح ـمــامــن وب ــاك ــن ،الشبابيك
مــن االمل ـن ـيــوم ،حــالــة الـشـقــة وس ــط وهــي
م ـخ ــال ـف ــة ب ـح ـس ــب االفـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة،
مساحة العقار  641م2
التخمني/52000 :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض/20471 :د.أ.
 75سهم من العقار /899/داريا.
وهو عبارة عن قطعة ارض عليها هنغار
كبير معد كطاحون للبرغل وهو ملصق
بالعقار  /899/داريا وبعيد عن الطريق
العام حوالي كلم ،وهو مفرز عن العقار
 /32/ومساحة العقار /2093/م.2
التخمني/3270.300 :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض/1288 :د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا نـهــار الـثــاثــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2017/4/25ع ـنــد الـســاعــة
الــواحــدة بعد الظهر ام ــام رئـيــس دائــرة
تنفيذ زغــرتــا ـ ـ على الــراغــب فــي الـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة أن يدفع قيمة
ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح بـ ـم ــوج ــب ش ـ ــك م ـص ــرف ــي
مـسـحــوب مــن م ـصــرف لـبـنــان أو تقديم
كـفــالــة قــانــونـيــة ضــامـنــة عـلـيــه االط ــاع
عـ ـل ــى ال ـص ـح ـي ـف ــة ال ـع ـي ـن ـي ــة ل ـل ـع ـق ــارات
موضوع املزايدة ودفع رسوم التسجيل
ورسوم الداللة البالغ خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن بيع عقار باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فيصل مكي
ـ ـ املعاملة التنفيذية :رقم .2016/516
ـ ـ املنفذين :وجيهة ومحمد علي ومجاب
أحمد عبال.
ـ ـ املنفذ عليهم :سهام حمزة الدامرجي
وثروت السباعي ونبيل وسمير ورمزي
وعـصــام ووسـيــم عـكــاري وورث ــة عصام
دوغ ـ ـ ـ ــان وه ـ ـ ــم :م ـح ـم ــد ونـ ــزيـ ــر وخ ــال ــد
وابراهيم وعــدنــان محمد وفيق دوغــان
ورويـ ـ ـ ــدة ح ـس ــن دوغـ ـ ـ ــان ،وورث ـ ـ ــة نـهـلــه
دوغــان وهــم :محمد أنــور وعبد الستار
الشامي وورثة زينب ياسني وهم محمد
ناجي علم الدين وورثة هاني علم الدين
وهــم :هــدى وفيق خطاب وخــالــد وهند
وسرينا وتانيا علم الدين.
ـ ـ السند التنفيذي :الحكم ال ـصــادر عن
املحكمة االبتدائية الغرفة السابعة في
بيروت (الرئيسة كلنار سماحة) بتاريخ
 2015/10/15ت ـح ــت رق ـ ــم 2015/422
املعطوف على الـقــراريــن الـصــادريــن في
 2015/2/5و.2015/2/16
ـ ـ تاريخ التنفيذ2016/2/29 :
ـ ـ تاريخ محضر الوصف2016/5/4 :
ـ ـ تاريخ تسجيله2016/9/29 :
ـ ـ ـ ـ ـ تـ ــاريـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـي ــذي:
 2016/3/29و 2016/3/30و2016/4/1
و 2016/4/8و 2016/6/17بالنشر.
ـ ـ بيان العقار املطروح للبيع وأوصافه

وبدل الطرح:
إعالم تبليغ
 39مـ ـحـ ـم ــد م ـ ـعـ ــن احـ ـم ــد 60543
/704
العقار
من
و()C3
()A1
ـ ـ القسمني
تبليغ
املوضوع:
اليوسف
املصيطبة.
تــدعــو وزارة املــالـيــة -مديرية املالية الـعــامــة -مديرية ال ــواردات
ـ ـ ـ ـ م ـســاح ـتــه 385 :م 2لـلـقـســم ( )A1من املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار -الــدائــرة االداريــة  40ايـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا فـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي RR158780546LB 1396915
يفسوكوفا
العقار  704و  310م 2للقسم رقــم ( )C3املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز
الدائرة الكائن في مبنى مالية عكارـ حلبا لتبلغ البريد املذكور  41ع ـب ــد ال ـح ـك ـي ــم رش ـيــد RR158780550LB 219873
من العقار  704املصيطبة.
ضاهر
ـ ـ حدود العقار 704 :املصيطبة
تـجــاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نشر
ً
ً
شماال :أمالك عامة
هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد  42هشام احمد الكيالني RR158780603LB 507189
شرقًا :العقار 705
إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنه سيتم نشر
 43مـ ـ ــروان اح ـم ــد حسني RR158780617LB 1674107
جنوبًا :العقارين  710و705
هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
عجاج
غربًا :العقار 709
					
 44ماجد محمد خضر RR158780696LB 979646
املصيطبة
704
العقار
من
ـ ـ القسم ()A1
الــــــرقــــــم رقم البريد املضمون
اسم املكلف
وهو
العقارية
لالفادة
مطابق
تبني بأنه
RR158780719LB 701579
 45فراس حسن العلي
الضريبي
ع ـبــارة عــن دكــانــن يـقـعــان مــن الناحية
 1ش ـ ــرك ـ ــة املـ ـص ــومـ ـع ــي  46 RR158772880LB 231231أحـ ـم ــد عـ ـب ــد الـ ـه ــادي RR158780740LB 1322011
ال ـشــرق ـيــة ل ـل ـطــابــق األرضـ ـ ــي بــاالضــافــة
الكيالني
لـ ـلـ ـت ــران ــزي ــت وال ـن ـق ــل
الــى شقة سكنية تقع فــي الطابق االول
ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي
 47محمد علي السالمة RR158780930LB 2726544
مدخلها من الناحية الشرقية للواجهة
ش.م.م
الشمالية املحاذية للطريق بواسطة درج
 48فـ ــاتـ ــن عـ ـب ــد ال ـح ـم ـيــد RR158780957LB 3302233
قــديــم ي ــؤدي ص ـعــودًا ال ــى شـقــة سكنية
RR158773001LB 1228359
 2محمد احمد ناصر
سليمان
تتألف من سبع غرف مع منتفعات وهي
RR158781008LB 322795
 3سـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان رح ـ ـ ـيـ ـ ــل  49 RR158773029LB 1261159ماجد الرفاعي
كناية عن دار يتفرع منه الغرف ويبلغ
الخلف
 50شركة شعبان لتعبئة RR158781056LB 211258
علو سقفها بمعدل خمسة أمتار.
RR158773032LB 3214765
 4علي محمد كنج
وتوزيع الغاز املسيل
ـ ـ القسم ( )C3من العقار  ،704املصيطبة
ش.م.م
وهــو عبارة عن سبع قطع للسكن وفقًا
RR158773046LB 3214789
 5كنج محمد كنج
لالفادة العقارية ولدى الكشف الحسي
 6ج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة امل ـ ـ ـح ـ ـ ـبـ ـ ــة  51 RR158773050LB 437635مـ ـط ــانـ ـي ــوس ع ـي ـســى RR158781060LB 3027340
تبني انــه يقع في الطابق الثاني علوي
جلول
الخيرية االجتماعية
م ــدخ ـل ــه مـ ــن خـ ـ ــال درج مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
 7علي محسن حسني 52 RR158773085LB 2405390 .ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــه ال ــوطـ ـنـ ـي ــه RR158781127LB 1791140
الـجـنــوبـيــة لـلــواجـهــة الـشــرقـيــة للطابق
للمعادن ش.م.م
االول وهو كناية عن شقة سكنية مهملة،
 8رفيق عبد الله متري RR158773094LB 821169
RR158781215LB
 53حسني سعيد محمد 53507
ويتألف القسم مــن سبع غــرف ومنافع
 9علي محمد عيدالغنى RR158773182LB 281100
ودار يتفرع منه الـغــرف واملـنــافــع يبلغ
RR158781317LB
 54عـ ـب ــد الـ ـك ــري ــم مـحـمــد 44274
 10عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـعـ ـ ــد الـ ـ ـل ـ ــه RR158773196LB 247712
علو سقفه خمسة أمـتــار وأن القسمني
الرفاعي
املصري
 A1و  C3هما شاغرين.
RR158781351LB 868306
 55محمد علي واكد
ـ ـ قيمة التخمني/1.142.100/ :د.أ .للقسم
 11ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد محمد RR158773205LB 1655527
 56احـ ـم ــد ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد RR158781484LB 815405
 A1من العقار  704املصيطبة.
السعيد
حدارة
/953.853/د.أ .للقسم  C3من العقار 704
 12سليم عدنان الخالدي RR158773222LB 1070891
 57كفاح محمود الحمد RR158781498LB 171020
املصيطبة.
ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح امل ـحــدد مــن رئ ـيــس دائ ــرة
RR158781507LB 1807138
 13سليمان داود سمعان  58 RR158773236LB 1692249اسماء خضر طالب
التنفيذ:
RR158781515LB 297307
 14غ ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا مـ ـخ ــائـ ـي ــل  59 RR158773240LB 624300محمود دياب بقار
/976.495.5/د.أ .للقسم  A1من العقار
رودانكو
RR158781541LB
 60اح ـ ـ ـمـ ـ ــد خـ ـ ـض ـ ــر ع ـب ــد 98739
 704املصيطبة.
 15علي محمد سالم ابو RR158773253LB 247715
القادر
/815.544.315/د.أ .للقسم  C3من العقار
عدس
 704املصيطبة.
 61س ـع ـيــد ع ـب ــد الــرح ـيــم RR158781555LB 1408713
RR158773275LB
819149
ـى
ـ
ـ
ف
ـ
ـ
ط
ـ
ـ
ص
ـ
ـ
م
ـم
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ـد
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ن
16
االربعاء
ـوم
ـ
ي
ومكانها:
ـدة
ـ ـ موعد املــزايـ
ملحم
الشعار
الواقع في  2017/5/17الساعة العاشرة
 62م ـ ـ ـ ـ ـ ــروان خ ـ ــال ـ ــد ع ـب ــد RR158781586LB 819054
صباحًا لدى دائرة تنفيذ بيروت.
 17عـ ــدنـ ــان عـ ـل ــي حـســن RR158773284LB 212565
اللطيف املراد
ـزاد
ـ
مل
ا
ـي
ـ ـ ـ ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ف ـ
الخالدي
RR158781590LB 875862
 63خالد سعيد شرف
العلني لـلـمــرة الـثــالـثــة بـيــع االس ـهــم في
RR158773386LB 184226
 18حنا سالم عبد الله
القسمني ( )A1و ( )C3مــن الـعـقــار 704
 64محمود حمد الجمل RR158781609LB 130594
 19رئيف سلمان سلمان RR158773390LB 2916829
املصيطبة.
 65محمد عبدالله دياب RR158781626LB 130518
حسن
ـ ـ فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
RR158781643LB 369096
 66عمر يوسف البوظ
املـ ــواد  973و 978و 983أ.م.م .أن يــودع
RR158773409LB 180006
 20حنا الياس طعوم
RR158781674LB 130569
 67احمد حسني جابر
بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بـيــروت قبل
 21احمد علي عزالدين RR158776802LB 1348174
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
 68مـ ـ ـصـ ـ ـطـ ـ ـف ـ ــى مـ ـحـ ـم ــد RR158781705LB 2235634
RR158776816LB
1936548
علوش
دباح
سامر
22
أو احد املصارف املقبولة مبلغًا موازيًا
محمد
ل ـبــدل ال ـط ــرح او ي ـقــدم ك ـفــالــة مصرفية
 23الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـبـ ـنـ ـي ــانـ ـي ــة  69 RR158776833LB 2842030سيمون اميل اسحق RR158781966LB 1349717
تـضـمــن ه ــذا املـبـلــغ وعـلـيــه ات ـخــاذ مقام
للتجارة املعدنية ش.م.م
RR158781970LB 757717
 70حيدر خليل حسن
مختار لــه فــي نـطــاق الــدائــرة ان لــم يكن
RR158776878LB 244370
 24ناصر محمد علي
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
 71م ـح ـم ــد خـ ـض ــر سـعــد RR158782034LB 250099
RR158776895LB 137085
 25وليد خالد حيدر
مختارًا فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا
الدين
مختارًا له وعليه ايضًا في خــال ثالثة
RR158776904LB
136896
الحي
عبد
علي
محمد
26
 72يـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــى م ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــود RR158782065LB 844759
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
الرفاعي
RR158776918LB 136650
 27خضر علي خضر
كامل الثمن باسم رئيس دائــرة التنفيذ
RR158782136LB 1401905
 28قصي محمد السالم  73 RR158777533LB 2117881خضر عمر خضر
فــي صـنــدوق الخزينة او احــد املصارف
RR158782140LB 3153549
 29ب ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــام ابـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم  74 RR158777564LB 242225فطوم عمر خضر
امل ـق ـبــولــة ت ـحــت طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة
سليمان
بزيادة العشر واال فعلى عهدته فيضمن
RR158782153LB 1664974
 75رشيد عمر خضر
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
 30شركة امير بتروليوم  76 RR158777578LB 309681حسام علي الصوان RR158782184LB 1284086
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
 شركة عامر املصري 77كـ ـ ـم ـ ــال ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـسـ ــام RR158782198LB 1086589
فيه رســم الداللة البالغ  %5دون حاجة
وشركاه
مرعب
النذار او طلب وذلك خالل عشرين يومًا
 31ازده ــار حسني العبد  78 RR158777618LB 624291علي محمد اسماعيل RR158782272LB 137450
من تاريخ صدور قرار االحالة وللراغبني
الله
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
 79رامــي جرجس سامي RR158782312LB 1723529
RR158777873LB
 32دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس يـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــف 51444
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الله
يعقوب
سعد مشموشي
 80رفيق عزيز الشدراوي RR158782459LB 1626695
 33ج ـ ــرج ـ ــس ع ـ ـبـ ــد الـ ـل ــه RR158778689LB 829234
RR158782520LB 129679
 81وسام زيدان زيدان
سمعان
RR158782768LB 169105
 34زه ـ ــرال ـ ــدي ـ ــن شـ ـح ــادة  82 RR158778692LB 2156672عطية خليل عطية
 83إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس شـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــق RR158786190LB 1828498
السيد
الخوري
 35غ ـ ـ ـ ـ ــازي عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم RR158778701LB 624160
 84جرجس حنا اسعدRR158786209LB 2779226 .
الرفاعي
RR158786226LB 2151622
 36نـ ـص ــر الـ ـ ــديـ ـ ــن ح ـســن  85 RR158780400LB 3257296ايلي اسعد سعد
حيدر
RR158786243LB 2666473
 86محمد طه .العلي
		
 37ج ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ــس ن ـ ـج ـ ـيـ ــب RR158780413LB 3276466
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ
صعب
					
التبليغ.
RR158780435LB 1171683
 38خالد محمد حسن
التكليف 568
RR158780458LB

