السبت  13أيار  2017العدد 3174

إعالنات

بيروت في 2017/5/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 858
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
ف ـ ـ ــي املـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــة ال ـ ــرق ـ ــم
194م2015/
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك عـ ــودة ش.م.ل .ـ ـ ـ الـنـقـيــب
شكيب قرطباوي.
املنفذ عليه :اميل سمير سعد ـ ـ وكيله
املحامي رشاد املولى.
السند التنفيذي :استنابة صادرة عن
دائــرة تنفيذ بيروت رقــم 2014/2715
ً
ت ــاري ــخ  2015/11/3تـحـصـيــا ملبلغ
/17503.55/د.أ .عدا الفائدة واللواحق.
تاريخ تحويل قرار الحجز.2015/6/1 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ل ــدى أم ــان ــة الـسـجــل
العقاري.2015/6/22 :
العقار املطروح للبيع:
 300س ـه ـم ــا فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار  3165عــن
سعادة قطعة ارض عليها بناء مؤلف
م ـ ــن س ـف ـل ــي اول مـ ـسـ ـت ــودع وس ـف ـلــي
ث ــان ــي م ـس ـت ــودع ل ــه ن ــزل ــة سـ ـي ــارة من
ال ـخ ـل ــف وطـ ــابـ ــق اول ي ـح ـت ــوي عـلــى
ص ــال ــة ك ـب ـيــرة مـقـطـعــة وط ــاب ــق ثــانــي
يـحـتــوي عـلــى صــالــة مقطعة والـبـنــاء
غير صالح للسكن وهــو ال يــزال على
ح ـجــر ال ـب ــاط ــون غ ـيــر م ـ ــورق ينقصه
البالط واملنجور الداخلي والخارجي
مساحته  1597م .2يـحــده غــربــا 3158
ً
شرقًا  3164شماال  3300و 3299جنوبًا
أمالك عامة.
أظـهــرت ح ــدود هــذا الـعـقــار وال يوجد
تجاوز باملحضر الفني رقم 83/1163
يشترك فــي ملكية الـحــدائــق الخاصة
 3225و 3239و 93و 3261و1710
و 3339و 3470وال ــدرج الخاص 3169
منتفع باملرور على الطرقات الخاصة
 3128و 3130و 3142و 3177و3199
و 3218و 3227و 3228و 3230و3240
و 3241و 3308و 3309و 3310و3312
و 3337و 3338و 3341و 3342و3468
و 3471و  3474و 3475و 3476واالدراج
ال ـخ ــاص ــة رقـ ــم  3198و 3311و3472
و 3473و 3477و 3478بــراح مصدق ـ ـ
منتفع بحق الري من مياه عني الباردة
حسب العوائد القديمة رقن االشتراك
بــالـحــدائــق رق ــم  3262و 3340و3430
و 3431و 3432و 3469و 3638و3839
واص ـبــح ه ــذا الـع ـقــار يـشـتــرك بملكية
ال ـح ــدائ ــق رق ــم  3291ال ــى  3292ومــن
 3401الــى  3408ومــن  3423الــى 3429
بملف  .3401بــاالضــافــة ال ــى الـشــروط
ال ــواردة فــي مـشــروع االف ــراز واملوافقة
ف ــإن الـفــريــق االول دي ــر القلعة التابع
للرهبانية االنطونية املارونية يحتفظ
ب ـحــق ال ـت ـصــرف بــال ـطــرقــات الـخــاصــة
والحدائق واالدراج وتعديلها واعطاء
انتفاع بــاملــرور وترتيب حقوق الغير
دون الــرجــوع الــى باقي املالكني شرط
ان ال ي ـ ــؤدي ذلـ ــك الـ ــى االن ـت ـق ــاص من
حقوق هــؤالء وان ال تنقص مساحات
عـقــاراتـهــم كـمــا لـلـفــريــق االول بــاجــراء
تـعــديــل فــي م ـشــروع االفـ ــراز ومــواضــع
تـلــك ال ـطــرق وال ـحــدائــق واالدراج دون
أخ ــذ مــواف ـقــة بــاقــي املــال ـكــن ش ــرط ان
ال تـمــس ملكية ه ــؤالء وان ال تنقص
م ـســاحــة ت ـلــك الـ ـعـ ـق ــارات ك ـمــا احـتـفــظ
ال ـفــريــق االول بـحــق ال ـت ـنــازل ع ــن تلك
الطرقات والحدائق واالدراج لألمالك
العامة البلدية أو الدولة وبحق اعطاء
او شراء حقوق اتفاق لها أو عليها أو
ملـصـلـحـتـهــا وب ـح ــق ت ـحــويــرهــا ضمن
نـطــاق الـقــوانــن واالنـظـمــة الـنــافــذة او
التي ستصدر فيما بعد دون الرجوع
الـ ــى م ـش ـتــري االقـ ـس ــام م ــوض ــوع هــذا
االفــراز وشرط عدم انتقاص ملكيتهم
او ان ـق ــاص انـتـفــاعـهــم وك ــذل ــك تــدويــن
ال ـش ــرط ال ـتــالــي ع ـلــى جـمـيــع االق ـس ــام
املـ ـف ــرزة م ــوض ــوع هـ ــذا ال ـع ـق ــد :ت ـنــازل
امل ـش ـتــري م ــال ــك ه ــذا ال ـع ـقــار ع ــن حقه
بــاس ـت ـع ـمــال ال ـش ـف ـعــة ع ـلــى ال ـع ـق ــارات
ً
املـ ـج ــاورة ت ـن ــازال تــامــا مـهـمــا تـعــددت

املبيعات لتلك العقارات وردت معاملة
اظـ ـ ـه ـ ــار حـ ـ ـ ــدود اض ـ ـ ـبـ ـ ــارة 83/1163
حفظت بامللف لضم ارتفاق وتخطيط
دعــوى مقدمة إلــى املحكمة االبتدائية
ف ــي املـ ــن رقـ ــم  2005/4439ملصلحة
فؤاد ميشال نجم اشــارة مخالفة بناء
بموجب قرار كتاب بلدية عني سعادة
ع ـ ــدد  2007/543حـ ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي
 2010/446اشــارة امتياز عــام وتأمني
ج ـ ـبـ ــري لـ ـص ــال ــح وزارة املـ ــال ـ ـيـ ــة عــن
مديرية الضريبة على القيمة املضافة
رقـ ــم  2012/8602ع ـلــى ح ـب ـيــب سعد
حجز احتياطي رقــم 2014/428/428
الحاجز وليد الحاج حجز احتياطي
رقــم  2014/552/552الـحــاجــزة شركة
يــونــايـتــد ب ـتــرول ـيــوم كــومـبــانــي حجز
احتياطي رقــم  2014/1114عن تنفيذ
بـ ـي ــروت ال ـح ــاج ــز ب ـنــك ع ـ ــودة ش.م.ل.
ح ــول ال ـح ـجــز االح ـت ـيــاطــي ال ــى حجز
تنفيذي في املعاملة رقــم 2014/2715
ملـصـلـحــة بـنــك عـ ــودة ش.م.ل .اش ـتــراك
ملصلحة بنك بيروت ش.م.ل .باملعاملة
رقم .2014/2715
قـيـمــة ال ـت ـخ ـمــن /336562.5/ :دوالر
أميركي.
ق ـي ـم ــة الـ ـ ـط ـ ــرح /201937.5/ :دوالر
أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع
ف ـ ــي  2017/6/9الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
ص ـبــاحــا امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
وفي محكمة املنت .فعلى راغب الشراء
ان ي ــودع قـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قيمة
الطرح او تقديم كفالة معادلة واتخاذ
مـ ـح ــل اق ـ ــام ـ ــة ضـ ـم ــن ن ـ ـطـ ــاق ال ـ ــدائ ـ ــرة
وخ ــال ثــاثــة اي ــام تلي االحــالــة ،عليه
اي ــداع كامل الثمن تحت طائلة اعــادة
امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـش ــر واال فـعـلــى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا
دفع الثمن والرسوم والنفقات بما فيه
رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2016/294
امل ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــذان :ديـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــران ب ـ ــان ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــان
ووارج ــانـ ـي ــك م ــارك ــاري ــان ـ ـ ـ ـ وكـيـلـهـمــا
املحامي راضي سعد.
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :خـلـيــل رش ـي ــد ع ـب ــود ـ ـ
وكيله املحامي بيار الخال.
وج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدارك عـ ـ ـب ـ ــود وجـ ـ ـ ـ ــاك وشـ ــربـ ــل
وكــري ـس ـتــال ع ـبــود ـ ـ ـ انـطـلـيــاس ح ــارة
الغوارنة.
جــان بابجيان ـ ـ ال ــدورة خلف محالت
عقيل.
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :قـ ـ ـ ـ ــرار م ـح ـك ـمــة
االس ـت ـئ ـنــاف امل ــدن ـي ــة ف ــي ج ـبــل لـبـنــان
الـغــرفــة الـثــانـيــة عـشــرة رق ــم 2016/54
ت ــاري ــخ  2016/3/3ال ـق ــاض ــي ب ــال ــزام
الـجـهــة املـسـتــأنــف عليها تبعيًا بدفع
بــدل مثل ق ــدره /400/د.أ .شهريًا من
ت ــاري ــخ صـ ــدور ال ـح ـكــم االب ـت ــدائ ــي في
 2014/2/27وح ـت ــى ت ــاري ــخ االخـ ــاء
الفعلي اضــافــة الــى املبلغ املحكوم به
ســابـقــا /23200/د.أ .وذل ــك بالتكافل
والـتـضــامــن فيما بينهم عــدا الــرســوم
واللواحق.
تاريخ تحويل الحجز.2016/10/14 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ل ــدى ام ــان ــة الـسـجــل
العقاري.2016/11/1 :
القسمان املطروحان للبيع:
 1ـ ـ ـ ـ ال ـق ـس ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار  103وط ــى
امل ــروج :مدخل صالون وطعام وثالث
غ ــرف وم ـم ــر وم ـط ـبــخ وح ـم ــام ع ــدد 2
وشــرفـتــن بــاشـغــال املـنـفــذ عليه وهــو
شاغر حاليًا مساحته /188م 2يشترك
بملكية القسمني  1و 3حجز احتياطي
عــن تنفيذ امل ــن رق ــم 2016/180/180
ح ــول ال ـح ـجــز االح ـت ـيــاطــي ال ــى حجز
ت ـن ـف ـي ــذي ب ــرق ــم  2016/294مـحـضــر
وصف رقم .2016/294
 2ـ ـ ـ ـ  /200/س ـهــم ف ــي ال ـق ـســم  11من
العقار  5024بــرج حمود :مدخل ودار
وط ـ ـعـ ــام وغ ــرفـ ـت ــن وم ـط ـب ــخ وح ـم ــام

وثـ ــاث ش ــرف ــات م ـش ـغــول م ــن ســامـيــه
ون ـجــوى عـبــود شقيقتي املـنـفــذ عليه
م ـســاح ـتــه /89/م 2ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــة
ال ـح ــق رقـ ــم  1و 3ب ـخ ـص ــوص ح ـقــوق
االن ـت ـف ــاع واالرتـ ـ ـف ـ ــاق وغ ـي ــره ــا راج ــع
القسم  1ان هــذا الـحــق خــاضــع لنظام
امللكية ذات الوقوعات كما على القسم
 5اعاله.
قيمة التخمني:
 1ـ ـ ـ ـ ال ـق ـس ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار  103وط ــى
املروج /206800/ :دوالر أميركي.
 2ـ ـ  200سهمًا من القسم  11من العقار
 5024ب ـ ــرج ح ـ ـمـ ــود /6750/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح:
 1ـ ـ ـ ـ ال ـق ـس ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار  103وط ــى
املروج /124080/ :دوالر أميركي.
 2ـ ـ  200سهمًا في القسم  11من العقار
 5024ب ـ ــرج ح ـ ـمـ ــود /4050/ :دوالر
أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع
ف ـي ــه  2017/6/9الـ ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
ص ـبــاحــا أمـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
وفي محكمة املنت .فعلى راغب الشراء
ان ي ــودع قـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قيمة
الطرح أو تقديم كفالة معادلة واتخاذ
مـ ـح ــل اق ـ ــام ـ ــة ضـ ـم ــن ن ـ ـطـ ــاق ال ـ ــدائ ـ ــرة
وخ ــال ثــاثــة اي ــام تلي االحــالــة ،عليه
اي ــداع كامل الثمن تحت طائلة اعــادة
امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـش ــر واال فـعـلــى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا
دفع الثمن والرسوم والنفقات بما فيه
رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات /املصلحة املالية االقليمية
في محافظة النبطية ـ ـ دائــرة التحصيل ،املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول ادنــاه
للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في مدينة النبطية ،مفرق الــراهـبــات ،سنتر حرب،
الطابق الثاني ،هاتف  07/768491لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة
ً
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع
االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف
2392599

اسم املكلف
خليل ابراهيم عيسى

كهرباء لبنان
مؤسسة عامة
تبليغ قرارات استمالك
إن مؤسسة كهربــاء لبنان تبلـغ املالكيـن الــواردة أسماؤهــم في الجـدول أدنــاه مرسوم
اإلستمالك رقــم  13506تاريـخ  4/10/2004القــاضي باعتبـار االشغــال العـائــدة ملشروع
إنشاء خ ــط توتـر عــالي  66ك.ف .بــارد  -عــاصون من املنافع العامة وقــرارات التخمني
الـصــادرة عــن لجنة اإلستمالك االبتدائية فــي الشمال سـنـ ًـدا لــه كما تعلمهم بأنها قد
أودعـ ًـت التعويضات املقررة لهم بموجب قرار وضع اليــد رقـم  97تاريخ 21/12/2016
تنفيذا لقرارات التخمني املذكورة أدناه لذلك يرجى أن يتقدموا الى املؤسسة مصطحبني
باملستندات املطلوبة لقبض التعويضات املقررة لهم.
رقم قرار
التخمني

املنطقة رقم
العقار

32
35
36

كثران
كثران
كثران

37

كثران

96

43
44
45

كثران
كثران
كثران

158
160
165

46
47

كثران
كثران

167
168

48

كثران

169

غادرت العاملة الكينية
caroline nyamburo
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 03/006969

49
50
51
52
54

كثران
كثران
كثران
كثران
كثران

301
328
329
330
392

58

كثران

452

هرب العامالن البنغالدشيان
mohamad ebrahim
saiful islam
مــن عـنــد مـخــدومـهـمــا ،الــرجــاء ممن
يـعــرف عنهما شيئًا االت ـصــال على
الرقم 71212172

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►

هربت العاملة االثيوبية
hiwel hagos kahsay
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 03828301

رقم البريد املضمون
RT000112722LB

رقم اإلنذار
463

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 892

33
66
95

إعالن للمرة الثانية
ُي ـع ـلــن رئ ـي ــس ب ـلــديــة س ــن ال ـف ـي ــل ،عن
ّ
الصيفية
رغبة البلدية بتلزيم األلبسة
والتجهيزات للعناصر والفئات التي
ت ـك ـســى ع ـلــى ن ـف ـقــة ب ـلــديــة س ــن الـفـيــل
لصيف  ،2017بــإجــراء مناقصة عامة
بـطــريـقــة تـقــديــم األس ـع ــار وف ـقــا لدفتر
شـ ـ ــروط خ ـ ــاص وض ـ ــع لـ ـه ــذه ال ـغ ــاي ــة،
يمكن االطــاع عليه في البلدية ضمن
أوقات الدوام الرسمي،
* آخــر مهلة لقبول الـعــروض :الساعة
الثانية عـشــرة مــن ظهر نـهــار االثنني
الواقع في .2017/5/29
* موعد التلزيم :الساعة الثانية عشرة
م ــن ظ ـه ــر نـ ـه ــار الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فــي
.2017/5/30
سن الفيل في 2017/5/9
رئيس بلدية سن الفيل
نبيل كحاله
التكليف 864

19

59
60

كثران
كثران

538
539

61
62

كثران
كثران

549
705

63

كثران

706

أسماء املالكني

الحصة

سهم
حزب الله مصطفى شعراوي 2400
2400
احمد سليم العاكوم
"ورثة محمود احمد خضر 2400
فتفت ما عدا بهاء الدين
وفاروق وضحى محمود
فتفت"
"ورثة محمود احمد خضر 2400
فتفت ماعدا بهاء الدين
وفاروق وضحى محمود
فتفت"
2400
محمد حسني االبيض
2400
سعيد علي غانم
"فضيلة عادل ابو شنب
"480
480
فاطمة عادل ابو شنب
480
هدى عادل ابو شنب
480
آمنة عادل ابو شنب
"480
مريم عادل ابوشنب"
2400
ايمان عادل ابو شنب
2400
"ورثة محمد عبد الرزاق
دياب ماعدا عبد الرزاق
وعبد الناصر واكتمال
محمد دياب"
2400
"ورثة وحيده علي غانم
ما عدا عبد الرزاق وعبد
الناصر واكتمال محمد
دياب"
2400
ممدوح محمود العمر
2400
علي محمد رباح الجعم
2400
علي محمد رباح الجعم
2400
عادل محمد سلمه
وقف النبي يعقوب للطائفة 2400
السنية
"ورثة نايفه خضر هوشر ما 2400
عدا بشرى ويسرى وخالد
ومحمد محمود مريم
(والدتهم نايفه) ومحمود
علي محمود مريم (والدته
فاطمة)"
2400
ايفون مخايل نادر
2400
جورج انطانيوس فياض
بشاره
2400
ايفون مخائيل نادر
ورث ــة اسـمــاعـيــل عـبــد ال ــرزاق 2400
هوشر
2400
سعدى احمد هوشر

قيمة
التعويض
املقرر
ل.ل.
18.195.000
000 300
7.987.500

6.412.500

1.800.000
1.125.000
"كامل املبلغ
"1.575.000

3.000.000
10.350.000

15.840.000

18.675.000
5.880.000
7.250.000
000 85
14.960.000
4.680.000

6.240.000
1.500.000
3.150.000
1.980.000
2.385.000

		
هذا مع االشارة ان مهلة االستئناف هي ثالثون يوما» من تاريخ التبليغ.
التكليف 890

