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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
املعاملة التنفيذية رقم 97/801
طالب التنفيذ :البنك اللبناني للتجارة
ش.م.ل .وكيله املحامي ميشال التويني
املـنـفــذ عـلـيـهــم :رف ـيــق نـمــر بــركــات وكيله
مصطفى نوفل
 ابــراهـيــم توفيق مرتضى حسن محمدبردى مبلغني بالطرق االستثنائية
 غـ ــزوان مـحـمــد عـيـســى وكـيـلــه املـحــامــيفؤاد االسمر
السند التنفيذي :سـنــدات ديــن مستحقة
بقيمة /580000/د.أم ـي ــرك ــي عــدا الفوائد
واللواحق
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـج ــز - 99/3/2 :تــاريــخ
تسجيله99/3/6 :
ً
اوال :امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع 560 :س ـه ـمــا مــن
الـقـســم رق ــم  2272/5ح ــارة حــريــك :طابق
س ـف ـلــي اول  -م ـس ـت ــودع  -ح ــق مـخـتـلــف
 ولـ ــدى ال ـك ـشــف ت ـبــن ان م ــا ذك ــر اع ــاهينطق على الواقع واالرض من الباطون
وغير مبلطة ويستعمل كمنشرة من قبل
السيد علي ضاهر املستأجر بالتراضي
م ــع مــال ـكــه ال ـس ـيــد ك ـم ــال ب ـي ـضــون وفـقــا
القــوال املستأجر والعقار رقــم  2272يقع
على الشارع العام  -حق مختلف خاضع
لنظام ملكية الطوابق والخرائط والعقد
يشترك بملكية القسمني  1و 3ومــا ورد
عـلـيـهــا رسـ ــوم شــرف ـيــة تـحـســن  -اش ــارة
التحسني مساحته/235/ :م 2التخمني:
/27417/د.أ - .الطرح بعد التخفيض % 5
و %5و %5و /13680.69/ %3د.أ .ثانيًا:
 560سهمًا من القسم رقــم  2272/6حارة
حريك :طابق ارضي  -محل وصالة تابعة
ل ــه ف ــي طــابــق امل ـيــزانــن  -ح ــق مـخـتـلــف -
ول ـ ــدى ال ـك ـشــف ت ـبــن ان م ــا ذك ـ ــره اع ــاه
يـنـطـبــق ع ـلــى ال ــواق ــع واملـ ـح ــل وال ـصــالــة
م ـحــددان ومـسـتــأجــران مــن السيد شبلي
وهبي منذ سبع سـنــوات مــن املــالــك امني
ال ـطــويــل وف ـقــا لـتـصــريــح امل ـس ـتــأجــر ذات
الحقوق والحجوز والوقوعات املوضوعة
عـلــى الـقـســم اع ــاه رق ــم  5مــن الـعـقــار رقــم
 / 2272حـ ــارة حــريــك  -اش ـ ــارة بـيــع ملــدة
شهر واحد على حصة رفيق نمر بركات
واحـمــد ابراهيم االط ــرش ومحمد عفيف
مرتضى ملصلحة محمد محمود طويل
وعلي يونس حويلي باالستدعاء بملفه
مساحته /360/م 2التخمني/71843/ :د.أ.
 الطرح بعد التخفيض  5و 5و %5و%3/3585.46/د.أ .ث ــال ـث ــا 560 :س ـه ـمــا من
الـقـســم رق ــم  2272/9ح ــارة حــريــك :طابق
ارضي  -محل ومتخت تابع له في طابق
امليزانني  -ولــدى الكشف تبني ان ما ذكر
اع ــاه ينطبق عـلــى ال ــواق ــع واملــواص ـفــات
عادية ويشغله السيد علي العجوز بصفة
شار وفقًا ألقواله ذات الحقوق والحجوز
وال ــوق ــوع ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى صحيفة
ال ـق ـســم اع ـ ــاه رقـ ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار /2272
حارة حريك مساحته/54/ :م 2التخمني:
/18585/د.أ - .الطرح بعد التخفيض %5
و %5و %5و/9273.76/ %3د.أ.
رابعًا 560 :سهمًا من القسم رقم 2272/11
حارة حريك :طابق اول يتألف من مدخل
ومـ ـم ــر وصـ ــالـ ــون وطـ ـع ــام وثـ ـ ــاث غ ــرف
ومطبخ وثــاث حمامات وشرفات ولدى
الكشف تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على
الواقع واملواصفات عادية ويشغله السيد
عفيف حطيط بصفة شــار وفـقــا ألقــوالــه
 حــق مختلف  -ذات الحقوق والحجوزوال ــوق ــوع ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى صحيفة
ال ـق ـســم اع ـ ــاه رقـ ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار /2272
حارة حريك مساحته/157/ :م 2التخمني:
/36633/د.أ - .الطرح بعد التخفيض %5
و %5و %5و/18279.74/ %3د.أ.
خ ــامـ ـس ــا 560 :س ـه ـم ــا م ـ ــن الـ ـقـ ـس ــم رق ــم
 2272/16حارة حريك :طابق ثاني يتألف
من مدخل وممر وصالون وطعام وثالث
غــرف ومطبخ وثــاث حمامات وشرفات
ولـ ـ ــدى ال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان م ــا ذك ـ ــر اع ــاه
ينطبق على الــواقــع واملــواصـفــات عادية
من الداخل ويملكه السيد حسني كنعان
وفقًا ألقواله  -حق مختلف  -ذات الحقوق
وال ـح ـجــوز وال ــوق ــوع ــات املــوضــوعــة على
صحيفة الـقـســم اع ــاه رق ــم  5مــن الـعـقــار
 /2272ح ـ ــارة ح ــري ــك م ـســاح ـتــه/157/ :
م 2ال ـت ـخ ـم ــن/36633/ :د.أ - .ال ـط ــرح
ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض  %5و %5و %5و%3
/18279.74/د.أ.
س ـ ــادس ـ ــا 560 :س ـه ـم ــا مـ ــن الـ ـقـ ـس ــم رق ــم
 2272/17حارة حريك :طابق ثالث يتألف
من مدخل وممر وصالون وطعام وثالث

غرف ومطبخ وثالث حمامات وشرفات -
حق مختلف ولدى الكشف تبني ان ما ذكر
اع ــاه ينطبق عـلــى ال ــواق ــع ومــواصـفــاتــه
جيدة ومجدد من الداخل ويملكه السيد
محمد االط ــرش بـمــوجــب عـقــد بـيــع وفقًا
ل ـت ـصــري ـحــه  -ذات ال ـح ـق ــوق وال ـح ـج ــوز
وال ــوق ــوع ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى صحيفة
ال ـق ـســم اع ـ ــاه رقـ ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار /2272
حارة حريك مساحته/157/ :م 2التخمني:
/40297/د.أ - .الطرح بعد التخفيض %5
و %5و %5و/20107.72/ %3د.أ.
سابعًا 560 :سهمًا من القسم رقم 2272/19
حـ ــارة ح ــري ــك :ط ــاب ــق ث ــال ــث  -ي ـتــألــف من
م ــدخ ــل وم ـم ــر وص ــال ــون وط ـع ــام وث ــاث
غرف ومطبخ  3حمامات وشرفات  -حق
مختلف ول ــدى الـكـشــف تـبــن ان مــا ذكــر
اع ــاه ينطبق عـلــى ال ــواق ــع واملــواص ـفــات
ع ــادي ــة وي ـم ـل ـكــه ال ـس ـيــد غ ـس ــان ال ـع ـجــوز
وف ـقــا ألق ــوال ــه  -ذات ال ـح ـقــوق والـحـجــوز
وال ــوق ــوع ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى صحيفة
القسم اعاله رقم  5من العقار  /2272حارة
حريك  -قيد احتياطي  -بالبيع على حصة
رف ـيــق نـمــر بــركــات لــوجــود ق ــرار توسيع
الحجز التنفيذي ملصلحة غسان حسني
العجوز  -مساحته/157/ :م 2التخمني:
/36633/د.أ - .الطرح بعد التخفيض %5
و %5و %5و/18279.74/ %3د.أ.
ثامنًا 560 :سهمًا من القسم رقم 2272/20
ح ـ ــارة ح ــري ــك :ط ــاب ــق راب ـ ــع  -ي ـتــألــف من
م ــدخ ــل وم ـم ــر وص ــال ــون وط ـع ــام وث ــاث
غرف ومطبخ و 3حمامات وشرفات  -حق
مختلف ول ــدى الـكـشــف تـبــن ان مــا ذكــر
اع ــاه ينطبق عـلــى ال ــواق ــع واملــواص ـفــات
عادية من الــداخــل ويشغله طــال بريطع
كمستأجر وف ـقــا ألق ــوال ــه  -ذات الـحـقــوق
وال ـح ـجــوز وال ــوق ــوع ــات املــوضــوعــة على
صحيفة الـقـســم اع ــاه رق ــم  5مــن الـعـقــار
 /2272حارة حريك  -قيد احتياطي ببيع
حـصــة رفـيــق نـمــر بــركــات ملصلحة طــال
نــايــف بــريـطــع اعـيــد الـعـقــد لــوجــود حجز
تـنـفـيــذي -مـســاحـتــه/157/ :م 2التخمني:
/36633/د.أ - .الطرح بعد التخفيض %5
و %5و %5و/18279.74/ %3د.أ.
تـ ــاس ـ ـعـ ــا 560 :سـ ـه ـم ــا م ـ ــن الـ ـقـ ـس ــم رق ــم
 2272/21حـ ـ ــارة ح ــري ــك :ط ــاب ــق رابـ ـ ــع -
يتألف من مدخل وممر وصالون وطعام
وغــرف ـتــان ومـطـبــخ وح ـمــامــان وشــرفــات
 حــق مختلف ولــدى الكشف تبني ان ماذكر اعاله ينطبق على الواقع مواصفاته
ج ـيــدة وتـشـغـلــه ه ـنــاء ب ــاز بـصـفــة مالكة
وفـقــا القــوالـهــا  -ذات الـحـقــوق والحجوز
وال ــوق ــوع ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى صحيفة
ال ـق ـســم اع ـ ــاه رقـ ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار /2272
حـ ــارة حــريــك وك ــام ــل مـلـكـيــة ه ــذا الـقـســم
منقولة على اسم علي محسن بيز بتاريخ
.2011/3/14
مساحته/105/ :م 2التخمني/26950/ :د.أ.
 الـطــرح بعد التخفيض  %5و %5و%5و/13447.83/ %3د.أ.
عـ ـ ــاش ـ ـ ـرًا 560 :سـ ـهـ ـم ــا م ـ ــن الـ ـقـ ـس ــم رق ــم
 2272/22حـ ـ ــارة ح ــري ــك :ط ــاب ــق رابـ ـ ــع -
يـ ـت ــأل ــف مـ ــن م ــدخ ــل ومـ ـم ــر وص ــال ــون ــن
وطعام وثالث غرف ومطبخ و 3حمامات
وش ــرف ــات  -ح ــق مـخـتـلــف ول ــدى الكشف
تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على الواقع
واملـ ــواص ـ ـفـ ــات عـ ــاديـ ــة وي ـش ـغ ـل ــه ال ـس ـيــد
حسني نورس بصفته مالك وفقًا ألقواله
 ذات ال ـح ـقــوق وال ـح ـج ــوز وال ــوق ــوع ــاتاملوضوعة على صحيفة القسم اعاله رقم
 5من العقار  /2272حارة حريك مساحته:
/157/م 2التخمني/36633/ :د.أ - .الطرح
ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض  %5و %5و %5و%3
/18279.74/د.أ.
ح ــادي عـشــر 560 :سهمًا مــن الـقـســم رقــم
 2272/29ح ـ ــارة ح ــري ــك :ط ــاب ــق ســابــع-
يتألف من مدخل وممر وصالون وطعام
وثـ ـ ـ ـ ــاث غـ ـ ـ ــرف وم ـ ـط ـ ـبـ ــخ و 3حـ ـم ــام ــات
وش ــرف ــات  -ح ــق مـخـتـلــف ول ــدى الكشف
تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على الواقع
وامل ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات عـ ــاديـ ــة وي ـم ـل ـك ــه مـحـمــد
ال ـش ــام ــي وف ـق ــا ألقـ ــوالـ ــه  -ذات ال ـح ـقــوق
وال ـح ـجــوز وال ــوق ــوع ــات املــوضــوعــة على
صحيفة الـقـســم اع ــاه رق ــم  5مــن الـعـقــار
 /2272حـ ــارة ح ــري ــك .م ـســاح ـتــه/157/ :
م 2ال ـت ـخ ـم ــن/36633/ :د.أ - .ال ـط ــرح
ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض  %5و %5و %5و%3
/18279.74/د.أ.
ثــانــي ع ـشــر 560 :سـهـمــا م ــن ال ـق ـســم رقــم
 2272/30ح ـ ــارة ح ــري ــك :ط ــاب ــق ســابــع-
يتألف من مدخل وممر وصالون وطعام

وغــرفـتــان ومطبخ وحـمــامــان وشــرفــات -
حق مختلف ولدى الكشف تبني ان ما ذكر
اعــاه ينطبق على الــواقــع  -واملواصفات
عــاديــة ويملكه علي عبد الكريم سبيتي
وف ـقــا ألق ــوال ــه  -ذات ال ـح ـقــوق والـحـجــوز
وال ــوق ــوع ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى صحيفة
ال ـق ـســم اع ـ ــاه رقـ ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار /2272
حــارة حريك  -قيد احتياطي ببيع كامل
القسم ملصلحة السيد عبد الـكــريــم علي
س ـب ـي ـتــي اعـ ـي ــد ل ــاس ـت ـك ـم ــال م ـســاح ـتــه:
/105/م 2التخمني/25750/ :د.أ - .الطرح
ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض  %5و %5و %5و%3
/12849.037/د.أ.
ثــالــث ع ـشــر 560 :سـهـمــا م ــن ال ـق ـســم رقــم
 2272/31ح ـ ــارة ح ــري ــك :ط ــاب ــق ســابــع-
يتألف من مدخل وممر وصالون وطعام
وثـ ـ ـ ـ ــاث غـ ـ ـ ــرف وم ـ ـط ـ ـبـ ــخ و 3حـ ـم ــام ــات
وش ــرف ــات  -ح ــق مـخـتـلــف ول ــدى الكشف
تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على الواقع
وف ـي ــه ديـ ـك ــور ل ـصــاح ـبــه اح ـم ــد ال ـط ــرش
وفقًا لتصريحه  -ذات الحقوق والحجوز
وال ــوق ــوع ــات امل ــوض ــوع ــة ع ـلــى صحيفة
القسم اعاله رقم  5من العقار  /2272حارة
ح ــري ــك .م ـســاح ـتــه/157/ :م 2الـتـخـمــن:
/40297/د.أ - .الطرح بعد التخفيض %5
و %5و %5و/20107.72/ %3د.أ.
ت ــاري ــخ وم ـك ــان امل ــزاي ــدة :ت ـجــري امل ــزاي ــدة
ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2019/5/24
ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا امـ ــام رئـيــس
دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عــدل بعبدا
املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة او مصرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن املبلغ
واتـخــاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
كـمــا عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
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 التنفيذ
مارو القزي
إعالن عن اجراء مناقصة عمومية
تعلن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن
اج ـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ملـ ـش ــروع جــر
وض ــخ مـيــاه مــن حـصــرة نـبــع عـلـمــان الــى
بلدة زوطر الغربية ،وفقًا لدفتر الشروط
الخاص املوضوع لهذه الغاية،
وقــد تحدد موعد اع ــادة اج ــراء املناقصة
الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثالثاء
الواقع في  /21ايار2019/
يـمـكــن ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة ع ــن دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص بــامل ـنــاق ـصــة م ــن قـلــم
املــؤسـســة فــي مبنى املــؤسـســة الرئيسي،
ض ـمــن ال ـ ــدوام الــرس ـمــي وذلـ ــك ب ـعــد دفــع
الرسوم املتوجبة.
آخـ ـ ــر م ــوع ــد لـ ـقـ ـب ــول طـ ـلـ ـب ــات االش ـ ـتـ ــراك
باملناقصة الساعة الثانية عشرة من آخر
يوم عمل يسبق موعد اجراء املناقصة.
الرئيس  /املدير العام
ملؤسسة مياه لبنان الجنوبي
الدكتور وسيم ضاهر
التكليف 744
إعالن عن اجراء مناقصة عمومية
تعلن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن
اجراء مناقصة عمومية ملشروع تقديم يد
عاملة /غــب الطلب /لــزوم مؤسسة مياه
لبنان الجنوبي لعام  ،2020 – 2019وفقًا
لدفتر ال ـشــروط الـخــاص املــوضــوع لهذه
الغاية،
وقد تحدد موعد اجراء املناقصة الساعة
العاشرة صباحًا من يوم االثنني الواقع
في  /20ايار2019/
يـمـكــن ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة ع ــن دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص بــامل ـنــاق ـصــة م ــن قـلــم
املــؤسـســة فــي مبنى املــؤسـســة الرئيسي،
ض ـمــن ال ـ ــدوام الــرس ـمــي وذلـ ــك ب ـعــد دفــع
الرسوم املتوجبة.
آخـ ـ ــر م ــوع ــد لـ ـقـ ـب ــول طـ ـلـ ـب ــات االش ـ ـتـ ــراك
باملناقصة الساعة الثانية عشرة من آخر
يوم عمل يسبق موعد اجراء املناقصة.
الرئيس  /املدير العام
ملؤسسة مياه لبنان الجنوبي
الدكتور وسيم ضاهر

إعالن للمرة الثانية
ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظـهـرًا
من يــوم الثالثاء الواقع في ،2019/5/21
تجري بلدية زوق مصبح ،مزايدة بطريقة
الظرف املختوم لبيع آليات قديمة،
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املــزايــدة ،االط ــاع على دفتر الـشــروط في
مركز البلدية خالل اوقات الدوام الرسمي.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد م ـبــاشــرة عـلــى ان
تصل الى قلم البلدية قبل الساعة الثانية
عشرة ظهرًا من اخر يوم عمل يسبق اليوم
املحدد لفضها اي يوم االثنني الواقع في
 ،2019/5/20ويرفض كل عــرض ال يقدم
بهذه الطريقة.
زوق مصبح ،في 2019/4/24
رئيس بلدية زوق مصبح
املحامي عبدو الياس الحاج
التكليف 745
إعالن بيع عقاري للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2007/650
الرئيسة مريانا عناني
طالب التنفيذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل.
الذي حل محل طالب التنفيذ أياد حسن
قطايا
املنفذ عليها :ثناء علي العالف
السند التنفيذي :سند دين وكشف حساب
وعقد قــرض وكفالة وشـهــادة قيد تأمني
بقيمة  2520د.أ .و /248.938.933.56/ل.ل.
وبالحكم الصادر عن محكمة االستئناف
الجزائية فــي بـيــروت بقيمة /107.000/
د.أ .و/4.000.000/ل.ل.
تاريخ التنفيذ2007/3/29 :
تاريخ تبليغ االنذارات2007/5/15 :
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز :اعـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـحـ ـ ّـول
الـحـجــز االح ـت ـيــاطــي ال ــى حـجــز تنفيذي
2007/6/11
تاريخ تسجيله2007/6/2 :
تاريخ محضر الوصف2017/3/18 :
تاريخ تسجيله2017/6/6 :
بـ ـي ــان ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع27/75 :
م ـن ـط ـقــة رأس بـ ـي ــروت وه ـ ــو عـ ـب ــارة عــن
مدخل وصالون وغرفة وحمامني ومطبخ
وم ـم ــر وم ـش ـل ــح وش ــرف ــة وس ـط ــح طــابــق
سابع شمالي.
مساحته/ 171/ :م2
ح ــدود الـعـقــار :غــربــا :ام ــاك عــامــة ،شرقًا:
ً
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  ،71ش ـ ـمـ ــاال :امـ ـ ــاك ع ــام ــة،
جنوبًا :عقار رقم .70
قيمة التخمني/379.000/ :د.أ.
قيمة الطرح بعد التخفيض للمرة الثالثة:
/209549.10/د.أ.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :ي ــوم
الـثــاثــاء الــواقــع فــي  2019/5/14الساعة
العاشرة صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
للمرة االولــى حصص املنفذ عليها ثناء
الـعــاف والبالغة  2400سهم فــي العقار
 27/75منطقة راس بـيــروت واملــوصــوف
اعاله.
فعلى الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ـ ـ ــواد  973و 987و 983مـ ــن االصـ ـ ــول
امل ــدنـ ـي ــة ،أن ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة بــاملــزايــدة
لــدى صـنــدوق الخزينة أو احــد املصارف
املـقـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو
يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ،
وعليه اتـخــاذ مـقــام مختار لــه فــي نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال ُع ّد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه ايضًا في
خــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحــالــة اي ــداع كــامــل الثمن بــاســم رئيس
دائرة تنفيذ بيروت في صندوق الخزينة
او اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة تـحــت طائلة
اعــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رس ــم ال ــدالل ــة خمسة
بــامل ـئــة م ــن دون ح ــاج ــة إلنـ ـ ــذار أو طلب
وذلـ ـ ــك خ ـ ــال ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
صدور القرار باالحالة ،للراغب في الشراء
االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فيصل مكي

املعاملة التنفيذية رقم 2014/1676
املنفذ :شوقي محفوظ
املنفذ عليه :غسان اسماعيل محفوظ
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
محكمة التمييز املدنية – الغرفة الناظرة
بــال ـق ـضــايــا ال ـت ـج ــاري ــة – رقـ ــم 2013/60
تاريخ  2013/11/18بدفع الرصيد قيمة
 /262327.83/د.أ .يمثل الــديــن املتبقي
والفوائد والرسوم.
امل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة تـ ــاريـ ــخ ال ـت ـن ـف ـيــذ:
2014/8/4
تاريخ تبليغ االنــذار التنفيذي من املنفذ
عليه2014/8/21 :
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2015/6/19 :
تاريخ تسجيله في العقاري2015/7/6 :
تاريخ محضر وصف العقار2017/12/5 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/1/22
بيان بالعقار املطروح للبيع ومشتمالته:
 1200سـهــم فــي الـقـســم  /21/مــن العقار
رقــم  /983/املصيطبة مــؤلــف مــن مدخل
وثـ ــاث غ ــرف وص ــال ــون ــن وغ ــرف ــة طـعــام
وغرفة للغسيل ومطبخ وحمامني ودرج
داخ ـل ــي وخـ ــاء وم ـمــر وثـ ــاث بـلـكــونــات،
وبــال ـك ـشــف ال ـح ـســي ت ـبــن ب ــان ــه مـطــابــق
لـ ــافـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ،ولـ ــه م ــوق ــف س ـي ــارة
مشترك – مساحته /192م2
حدود العقار  /983/املصيطبة
ال ـغــرب الـعـقــار رق ــم  /982/وام ــاك عامة
والعقار رقم /994/
الشرق :العقارين رقم  /985/و/994/
الشمال :العقارين رقم  /993/و/994/
الجنوب :العقارين رقم  /984/و/982/
وق ــد خـ ّـمــن  1200سـهــم فــي الـقـســم /21/
مــن العقار رقــم  /983/املصيطبة بمبلغ
/177.300/د.أ .وان بدل الطرح املحدد من
قـبــل رئـيــس دائ ــرة تنفيذ ب ـيــروت بمبلغ
/106.380/د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم االرب ـع ــاء
الواقع فيه  2019/5/15الساعة العاشرة
وال ـن ـص ــف ص ـب ــاح ــا ف ــي دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ -
بيروت قصر العدل.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء تـنـفـيـذًا الح ـكــام
امل ــواد  973و  978و  983أ.م.م .أن يــودع
بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت قبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
أو احــد املـصــارف املقبولة مبلغًا مــوازيــا
ل ـب ــدل الـ ـط ــرح أو ي ـق ــدم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
تـضـمــن ه ــذا امل ـب ـلــغ ،وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـقــام
مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن له
مـقــام فـيــه او لــم يسبق لــه ان عــن مقامًا
مختارًا فيه ،واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا
مختارًا لــه ،وعليه ايضًا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد املـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
ال ــدالل ــة ال ـبــالــغ خـمـســة بــاملــايــة م ــن دون
حاجة إلنذار أو طلب وذلك خالل عشرين
يومًا مــن تــاريــخ صــدور الـقــرار باالحالة،
ل ـل ــراغ ــب ف ــي الـ ـش ــراء االطـ ـ ــاع لـ ــدى هــذه
الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
تعلن مستشفى بهمن عن
حاجتها لطبيب أشعة يف دائرة
األشعة بدوام كامل عىل
الراغبني التقدم بطلباتهم لدى
اإلدارة الطبية
للمراجعة :االتصال عىل الرقم
 01/544000مقسم 2362

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تــدعــو وزارة املــالـيــة -مــديــريــة املــالـيــة الـعــامــة  -مــديــريــة الضريبة على القيمة املـضــافــة – مصلحة العمليات –
دائــرة خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة املراقبة الضريبية
واالستردادات في مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش
النهر -بيروت ،لتبلغ 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:

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة رسم االنتقال املكلفني الواردة أسماؤهم في
الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق
الثاني ،لتبلغ 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 هذ االعالم
على املوقع االلكتروني لوزارة املالية.
www.finance.gov.lb
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

زينه نقوال رزق الله

2135423

RR197127296LB

2019/03/22

2019/04/04

RR172951900LB

2019/01/08

2019/03/29

ح ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــات اديـ ـ ـ ـ ـ ــب 2861758
الجردي

RR197127305LB

2019/03/21

2019/04/08

شركة ج س ت غروب ش م م

380454

RR172952661LB

2018/12/31

2019/03/28

ادون ـ ـي ـ ــس اوسـ ـك ــار 3387378
عصمت الجردي

RR197127319LB

2019/03/21

2019/04/08

اسم املكلف

رقم املكلف

ســوبــر بــاســت للصناعة والـتـجــارة 2683278
ش.م.م

رقم البريد املضمون

تــاريــخ الــزيــارة تـــــاريـــــخ لــصــق
LIPANPOST
الثانية

الخدمات العامة لالستثمار ش.م.م

1482036

RR172952922LB

2019/01/03

2019/03/28

فـ ـ ـيـ ـ ـص ـ ــل فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدي 3387377
عصمت الجردي

RR197127322LB

2019/03/21

2019/04/08

LENA Limited Company s.a.r.l

1770603

RR172953052LB

2019/01/04

2019/03/27

شفيقة فينا عصمت 3387375
الجردي

RR197127336LB

2019/03/21

2019/04/08

ش ــرك ــة اب ـ ـنـ ــاء ابـ ــراهـ ــم س ـل ـيــم املـ ــرج 12150
ش.م.م

RR172953256LB

2019/01/08

2019/03/27

نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد 1497302
العريسي

RR197127353LB

2019/03/29

2019/04/04

73129

RR172954217LB

2019/03/06

2019/03/27

مـحـمــد س ـعــد الــديــن 509655
طبش

RR197127441LB

2019/03/29

2019/04/04

محمود عبد الله عيتاني

التكليف  722تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 727

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل دائرة خدمات
املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى
دار األمل سابقًا.
إعالم تبليغ
لتبلغ ًالبريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الــواردات  -دائرة الضريبة على الرواتب واالجــور  -املكلفني
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – مبنى وزارة
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
املالية – الطابق االرضــي ،لتبلغ 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 هذ االعالم على املوقع االلكتروني التابع لوزارة املالية.
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
اسم املكلف
http://www.finance.gov.lb
بالل شياح الشياح

2174595

RR192509086LB

محسن حمود املوسوي

2690766

RR192509015LB

انيس احمد الحجيري

2854633

RR192509069LB

انيس للتجارة العامة

2855143

RR192509055LB

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

اسم املكلف

رقم املكلف

ف ـ ـنـ ــدق فـ ــورس ـ ـتـ ــارز 1066559
ش.م.ل.

RR196905374LB

2019/03/21

2019/04/04

ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروث ج ـ ـ ـيـ ـ ــت 1881075
اكـ ــوي ـ ـتـ ــي ب ــارتـ ـن ــرز
القابضة ذ.م.م.

RR196905462LB

2019/03/26

2019/04/05

خالد محمد الفليطي

3413293

RR192509072LB

ام ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـن ـ ـص ـ ــور 30654
مخلوف

RR196905480LB

2019/03/29

2019/04/04

حسني جميل املصري

3495196

RR192509109LB

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارون ي ـ ــوس ـ ــف 40435
مكرزل

RR196905683LB

2019/03/29

2019/04/04

2019/03/29

2019/04/04

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة فـ ـ ــايـ ـ ــز 73035
بعلبك
محافظة
في
االقليمية
املالية
املصلحة
رئيس
حتاحت
ابراهيم همدر
2019/03/29 RR196905737LB
498161
فهد علي درويش
إعالم تبليغ
2019/03/28 RR196905670LB
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل دائرة خدمات عـبــد ال ـعــزيــز محمد 2692817
املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى فاروق سعد
دار األمل سابقًا.
لتبلغ 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 اإلعالم على املوقع تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
RR196905842LB

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

دريد محمد ياغي

148749

RR192509982LB

جميل حسن جبق

1180282

RR192509112LB

ياسني محمد يحي

1353360

RR192509979LB

ال ـب ـتــول غ ــروب – عـلــي الــرشـعـيـنــي 2033341
وشريكه توصية بسيطة

RR192509038LB

اسم املكلف

جميل حسن جبق

3509955

RR192509965LB

ش ــرك ــة فــري ـحــة فــود 152609
ش.م.ل.

حسني معمر حميه

3548965

RR192509041LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 710

2019/04/04
2019/04/04

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 728

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة كبار املكلفني
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – مبنى
وزارة املالية – الطابق االول ،لتبلغ 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 هذ االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية.
رقم املكلف

شركة آفاق مقاولون 165552
عامون ش.م.م.

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

RR199499471LB

19/03/21

19/04/04

RR199499304LB

19/03/21

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

19/04/04

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 725

