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إعالنات

موعد املــزايــدة ومكانها :يــوم الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2017/1/12ام ـ ــام رئـيــس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـلــة ف ــي قــاعــة املحكمة
الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.
شــروط املزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة أن يودع باسم
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ زحـلــه قيمة الطرح
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وعـلـيــه اتـخــاذ
مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق دائـ ــرة تنفيذ
زحله اذا لم يكن له مقام فيه وعليه خالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يـسـتـفـيــد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خــال
ثالثة ايام من تاريخ صدور قرار االحالة
دفع رسم الداللة.
رئيس الكتبة
محمد البرجي
إعالن بيع عقاري صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
الرئيس يوسف الحكيم
املعاملة رقم 2016/201
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ :ف ــرن ـس ـب ـن ــك ش.م.ل .وك ـي ـل ـت ــه
املحامية ماري شهوان
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ام ــن هــانــي ال ـس ـبــع مبلغ
بالطرق االستثنائية
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائرة تنفيذ بيروت بتاريخ 2016/1/22
ً
رقـ ـ ـ ــم  2004/2386تـ ـحـ ـصـ ـي ــا مل ـب ـلــغ
/12584/د.أ .عدا اللواحق والفوائد.
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ وض ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــف:
2016/3/7
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2016/5/14 :
بيان بالعقار املطروح للبيع واوصافه
وتخمينه وبدل الطرح:
 700سـ ـه ــم مـ ــن الـ ـقـ ـس ــم  1563/6ب ــرج
الـ ـب ــراجـ ـن ــة مـ ــؤلـ ــف مـ ــن م ـ ـخـ ــزن يـتـبـعــه
م ـس ـت ــودع ف ــي ال ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـلــي االول
يشترك بملكية القسم  1مساحته /73/
م 2مـخـمـنــة  /5250/د.أ .وبـ ــدل ال ـطــرح
/3150/د.أ.
و  700س ـهــم م ــن ال ـق ـســم  7م ــن ال ـع ـقــار
رق ــم  1563ب ــرج ال ـبــراج ـنــة وه ــو مـخــزن
يشترك بملكية القسم  1مساحته /12/

م 2مخمنة  /14932.75/د.أ .وبدل الطرح
/8959.65/د.أ.
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :ال ـج ـم ـعــة
 2017/1/20ال ـس ــاع ــة  10ص ـبــاحــا في
دائ ــرة تنفيذ بعبدا قصر الـعــدل املبنى
الجديد.
شروط البيع:
على الــراغــب فــي الـشــراء وقبل املباشرة
باملزايدة ايــداع مبلغ مــواز لثمن الطرح
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول
ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـب ــدا او
ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة تـضـمــن املـبـلــغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
ك ـم ــا وع ـل ـي ــه وبـ ـخ ــال ث ــاث ــة ايـ ـ ــام تـلــي
االحــالــة ايــداع الثمن تحت طائلة اعــادة
امل ــزاي ــدة بــالـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه كما
وعليه خــال عشرين يومًا تلي االحالة
دفع الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/428
طــالــب التنفيذ :بنك سوسيتيه جنرال
في لبنان
املنفذ عليه :خضر حسني قاووق
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رق ــم  2016/631تــاريــخ
2016/9/22
ً
تحصيال للدين  62578د.أ .عدا الرسوم
واملصاريف والفوائد.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/3/9 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/4/5 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز2016/7/4 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري
2016/7/11
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
 2016/4/11وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه:
2016/11/15
ال ـع ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :سـهـمــا من
ال ـع ـق ــار  /A/9/1745ع ـب ــا عـ ـب ــارة عــن
شقة تقع في الطابق الثاني من الجهة
ال ـغــرب ـيــة مــؤل ـفــة م ــن ص ــال ــون وغــرفـتــي
نــوم ومطبخ وحمامني ومدخل ومــوزع

وشرفتني.
مساحتها 121 :م2
التخمني 60500 :د.أ.
الطرح 36300 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2017/2/16الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاقها واال عــد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـتــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا بـمـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2016/200
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :ودي ـعــة
ان ـطــون ـيــوس ديـ ــب ،م ــن ب ـلــدة ك ــرم ســده
ً
اصال ومجهولة محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومرفقاته املــرفــوع ضــدك مــن املستدعي
حـ ـن ــا جـ ــرجـ ــي ديـ ـ ــب ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي
ج ــوزاف دح ــدح ،بــدعــوى ازال ــة الشيوع
املقامة على العقارات رقم  187ـ ـ  1274ـ ـ
 1644ـ ـ  2134منطقة كرم سده العقارية،
وذلـ ـ ــك خ ـ ــال م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا مــن
تــاريــخ نشر هــذا االع ــان واتـخــاذ مقامًا
لك يقع ضمن نطاق هذه املحكمة وابداء
مالحظاتك الخطية على الدعوى خالل
م ـه ـل ــة خ ـم ـس ــة ع ـش ــر ي ــوم ــا مـ ــن ت ــاري ــخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لك لصقًا
على بــاب املحكمة صحيحًا باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الــواردات ـ ـ دائــرة تحصيل بيروت املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول املرفق
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ شارع بشارة الخوري ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ الطابق الثاني ،لتبلغ 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
املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني لوزارة املاليةhttp://www.finance.gov.lb .
اسم املكلف
مصطفى محمد الحريري
ورثة فؤاد حمزة حمزة
سعد الدين عبد الرحمن قباني
شركة العبور الدولي للبنية التحتية ش.م.ل.
خدمات وانماء ش.م.ل (للفنادق واملعارض
الدولية)
ادراك IDRAC
تيما كاربت ش.م.م
سامي اسطفان روكس
كارمن الياس لبس
ابناء عزيز فارس ش.م.م.
ش.م.ل .هولدينغ GID
شركة كورومو ش.م.م( .شركة بناء الطرق
الحديثة)
صونيا جورج يونس
Mechanical Engineering Maintenance
Operation sarl
يوسف رشيد ابراهيم
ماكي فؤاد نجار
عبد الناصر محمد علي عيتاني
عبد القادر محمد علي عيتاني
محمود سعد الدين الفرخ

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية
2016/11/16
2016/11/17
2016/11/21
2016/11/21
2016/11/23

2016/11/28
2016/12/07
2016/11/28
2016/11/28
2016/11/28
2016/11/28
2016/11/28
2016/11/28
2016/12/01
2016/11/28
2016/12/07
2016/11/28

تاريخ اللصق

87492
34950
93140
203398
203681

RT000089102LB
RT000089200LB
RT000089383LB
RT000089431LB
RT000089435LB

237214
202774
40298
201006
1965656
245849
7143

RT000089436LB
RT000089451LB
RT000089452LB
RT000089458LB
RT000089460LB
RT000089462LB
RT000089795LB

2016/11/18
2016/11/21
2016/11/21
2016/11/21
2016/11/23
2016/11/18
2016/11/21

187922
250892

RT000089364LB
RT000089434LB

2016/11/24
2016/11/24

2016/11/30
2016/12/02

671275
404429
866534
866563
517352

RT000089470LB
RT000089718LB
RT000089933LB
RT000089935LB
RT000090604LB

2016/11/24
2016/11/25
2016/11/25
2016/11/25
2016/11/25

2016/12/01
2016/11/30
2016/11/30
2016/11/30
2016/11/30

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
 19كانون االول 2016
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2520

رقم الدعوى2016/3 :
وثيقة تبليغ مدنية وورقة دعوة
صــادرة عن املحكمة الخاصة املصرفية
الهيئة االولى
الرئيس سهيل عبود
طــالــب التبليغ :بنك االزده ــار اللبناني
ش.م.ل .قيد التصفية
وكيله االستاذ شفيق خلف
املطلوب تبليغه :بــراك املنديل املجهول
املقام
االوراق املطلوب تبليغها :االستحضار
ومــربــوطــاتــه تــاريــخ  1991/12/2وكافة
الـلــوائــح املـقــدمــة مــن جميع الـفــرقــاء في
الدعوى وموعد جلسة .2017/3/17
بـ ــالـ ــدعـ ــوى املـ ـق ــام ــة ع ـل ـي ـكــم مـ ــن طــالــب
التبليغ ومــوضــوعـهــا دع ــوة مسؤولية
ف ـقــد ت ـعــن اجـ ـ ــراء امل ـحــاك ـمــة ب ـهــا نـهــار
الجمعة الساعة الثامنة صباحًا.
ف ـي ـق ـت ـضــي حـ ـض ــورك ــم ب ـ ــال ـ ــذات أو مــن
يمثلكم قــانــونــا بـمــوجــب سـنــد مصدق
السـتــام االوراق واال تـجــري املعامالت
بحقكم سندًا للمادتني  409و 463أ.م.م.
رئيس القلم
جهاد مشموشي
اعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي ج ــورج مــزهــر
وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن م ـح ـم ــد ش ـهــاب
ومـحـمــد عـبــد الـلــه زي ــاد ال ـيــاس كـفــوري
وامل ـج ـهــول مـحــل االق ــام ــة الـحـضــور الــى
قلم املحكمة الستالم اوراق الدعوى رقم
 2016/716وحضور جلسة 2017/1/24
بـمــوضــوع إب ـطــال عـقــد بـيــع املـقــامــة من
الـيــاس جرمانوس وذلــك خــال عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب م ــارون سليم ابــي فاضل بوكالته
عن جورج جوزيف نجم مزهر وكيل جو
اس ـعــد ع ــواد الــوك ـيــل عــن رس ـتــم جـبــران
حبيب مالك العقار  /258/بصاليم سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب شفيق دومط الخوري مخايل ابي
صالح بوكالته عن ناديا شفيق صعب
وف ــؤاد ونــاتــالــي وادم ــون حبيب فاضل
م ــال ـك ــي الـ ـعـ ـق ــار  /177/زوق الـ ـخ ــراب
سندات تمليك بدل عن ضائع بحصص
املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب االب شربل رشيد ابي مطر بوكالته
عن املطران كميل زعيتر زيــدان بصفته
ال ــول ــي عـلــى اوقـ ــاف ابــرش ـيــة انـطـلـيــاس
املــارون ـيــة سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
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للعقار  /120/مــار شعيا واملزكة باسم
وقف الطائفة املارونية في املزكه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
JAMAL HOSSAIN
MASUD BHULIAN
RIPON
ISMAIL
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن يعرف
عنهما شيئًا اإلتصال على الرقم:
70/604967
غادرت العاملة األثيوبية
MESERET GEBRE SHAMA
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن
يعرف عنها شيئًا اإلتصال على الرقم
76/869669
غادرت العاملة األثيوبية
HIRUT TEKA BELAY
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن
يعرف عنها شيئًا اإلتصال على الرقم
03/829240
غادر العامل البنغالدشي
MIAH NAIM
من عند مخدومه ،الرجاء ممن
يعرف عنه شيئًا االتصال على الرقم
78/878816

للبيع
الجناح  -شقة 490م
  5نوم  3 -صالونات سفرة  2 -جلوس 4 -مواقف
لإلتصال71/838323:
للبيع
السبينس من جهة الرملة
البيضاء  -شقة 420م -
 4نوم  -بناء جديد 3 -
مواقف  -صالونان وسفرة
 جلوسلإلتصال76/306247 :

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات ـ ـ مالية بعلبك الهرمل ـ ـ
دائرة التحصيل ،املكلفني الواردة أسماؤهم ادناه للحضور شخصيًا او من ينوب عنهم
قانونًا ،وذلــك خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هــذا االع ــان ،الــى مركز الــدائــرة
الكائن في :مالية بعلبك الهرمل ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار االمل سابقًا ،وذلك لتبلغ
االنذار الشخصي.
ً
وفي حال عدم الحضور ،يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد شهر من تاريخ
ً
الـنـشــر ،عـمــا بــاحـكــام امل ــادة  28مــن الـقــانــون رقــم  44تــاريــخ  2008/11/11وتعديالته،
(قانون االجراءات الضريبية).
رقم التكليف
359728
1276061
3016437
2862986
1287499
1370752

االسم
محمد باقر يوسف الحاج حسن
عباس خليل كانون
الياس خليل شمعون
حسني حسن الحسيني
سعدون صبحي حميه
محمد معن حماده
التكليف 2492

