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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب سعيد محمد روميه اصالة وملوكليه
جالل وعلي محمد رومية سندات تمليك
بدل ضائع العقار  143معركة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
بالغ رقم2/1 :
تـعـلــن وزارة االتـ ـص ــاالت بــان ـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2017/03/15
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس
عن شهر شباط عام 2017
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املـســددة ،ولقد حــددت مهلة اقصاها
 2017/04/18لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــاتـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2017/05/15
 2ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2017/05/02وت ـس ـت ــوف ــى الـ ـغ ــرام ــة عــن
إعــادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مــؤقـتــة
بـعــد م ــرور شـهــر واح ــد عـلــى تــاريــخ قطع
االشتراك اعتبارًا من  2017/06/01ويعاد
وصـلــه بعد تسديد املـتــأخــرات املستحقة
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى رسـ ـ ــم اع ـ ـ ـ ــادة وصـ ـ ــل ال ـخــط
( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تــاريــخ اإللغاء
النهائي (.)2017/08/01
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد
مــرور شهرين على تاريخ اإللـغــاء املؤقت
اعتبارًا من تاريخ  2017/08/01وتستوفى
غرامة قدرها ( )%2شهريًا وتحرر االرقام
املـ ـلـ ـغ ــاة وت ـح ـص ــل امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات ب ــال ـط ــرق
القانونية املعمول بها .استنادًا الى املادة
 45من قانون املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ـ ي ـ ـحـ ــرم املـ ـشـ ـت ــرك املـ ـلـ ـغ ــى رق ـ ـمـ ــه مــن
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
م ــاح ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خ ـط ــوط املـشـتــركــن
املـتـخـلـفــن ع ــن دف ــع ف ــات ــورة هــاتــف شهر
كــانــون الـثــانــي ع ــام  2017بــاتـجــاه واحــد
«لــاس ـت ـق ـبــال ف ـق ــط» اع ـت ـب ــارًا م ــن تــاريــخ
.2017/03/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
وال ــذي ــن لــم ي ـس ــددوا فــواتـيــرهــم املـتــأخــرة
امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة الـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.

◄ مبوب ►
غادر ولم يعد
غادر العمال البنغالدشيون
shofur uddin
anayet hossain
md khokon mia
kazi mizanur rahman
hasan bepari
kamal hossain
mohammad sazzad ali
 palmers groupاسم الكفيل هالة
اسماعيل ،الرجاء ممن يعرف عنهم
شيئًا ،االتصال على الرقم 03/527447
غادر العمال البنغالدشيون
mohammad majibur rahman
lokman khalasi
Abu bokkor siddiki
ebrahim khalilulla bejoy
md eamon chakeder
md alomgir hossin
 Workersاسم الكفيل وسام عيسى،
الرجاء ممن يعرف عنهم شيئًا ،االتصال
على الرقم 03/445563
غ ــادر ال ـعــامــل امل ـص ــري اح ـمــد مـحـمــد ابــو
قــاســم ال ـح ــاج مـحـمــد م ــن عـنــد مـخــدومــه،
الــرجــاء مـمــن يـعــرف عـنــه شـيـئــا ،االتـصــال
على الرقم 03/687825

إمـكــانـيــة تـســديــد الـفــواتـيــر عـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ل ــدى اي ص ـن ــدوق م ــن ص ـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لــوزارة االتـصــاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ل ــدى أي مـصــرف عـبــر تــوطــن الـفــاتــورة
مـقــابــل  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ مـكــاتــب  :LibanPostمـقــابــل  2.000ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الــواحــدة عبر االشـتــراك بخدمة
«ج ـبــايــة مــن ال ـع ـنــوان» (لــاش ـتــراك بـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة الـحـصــول عـلــى قـيـمــة الـفــواتـيــر:
عبر االتـصــال على املجيب الصوتي رقم
 1515أو عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهـيـئــة أوج ـيــرو
(.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565املـ ــادة الـثــالـثــة مـنــه) وتعديله
ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر لإلعتراض
بعد إنتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة
اعاله ،ووجوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الـ ـك ــرام ال ـت ـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  20شباط 2017
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
م .باسل األيوبي
التكليف 305

ف ـضــي وزج ـ ـ ــاج ،الـ ـب ــاط الــرئ ـي ـســي كسر
رخ ـ ــام ك ـب ـيــر والـ ـب ــاق ــي م ــوزايـ ـي ــك عـ ــادي،
الحمامان سيراميك وبــورســان ،املطبخ
بالطه موزاييك عــادي جــدرانــه بورسالن
مجاله رخام مع خزانات بالستيك.
بدل تخيمن  1200سهم /74575/د.أ .وبدل
طرحها بعد التخفيض  /40270.5/د.أ.
ـ ـ القسم  13/1822كفردبيان مساحته 157
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية مدخل
ودار وطعام ومطبخ وممر وحمام وخالء
وث ــاث غ ــرف واربـ ــع ش ــرف ــات ،وبــالـكـشــف
تـ ـب ــن ان ـ ـ ــه مـ ـط ــاب ــق لـ ـ ــافـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة
بــاس ـت ـث ـنــاء ش ــرف ــة اق ـف ـل ــت بــاأللــوم ـن ـيــوم
والــزجــاج وضـمــت الــى الـغــرفــة عــن طريق
ه ـ ـ ــدم ال ـ ـحـ ــائـ ــط ،الـ ـحـ ـم ــام ــان س ـي ــرام ـي ــك
وبـ ــورسـ ــان واح ــده ـم ــا م ـك ـت ـمــل ،املـطـبــخ
س ـيــرام ـيــك وبـ ــورسـ ــان ،امل ـج ـلــى غــرانـيــت
مع خزانات خشب ،احدى الغرف ضمنها
خــزانــة حــائــط .املنجور الداخلي معاكس
والـ ـخ ــارج ــي ال ــوم ـن ـي ــوم ف ـض ــي وزجـ ـ ــاج،
البالط الرئيسي كسر رخام كبير والباقي
موزاييك عادي.
بدل تخمني  1200سهم  /74575/د.أ .وبدل
طرحها بعد التخفيض /40270.5/د.أ.
تــاريــخ قــرار الحجز  2005/5/26وتاريخ
تسجيله .2005/6/14
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/3/22الساعة الثانية عشرة ظهرًا
في قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي
مـنـظــم الم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
كـســروان او تقديم كفالة مصرفية وافية
م ــن احـ ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة
ويتحمل رسوم التسجيل والداللة وعليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار م ــوض ــوع امل ــزاي ــدة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة واال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
ناديا صليبي

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
ينفذ جوزف صقر باملعاملة التنفيذية رقم
 2004/274بوجه عساف وجميلة وفاديا
وماكي ومــارالن ومنى وسميرة بو عماد
ً
سندات تحصيال ملبلغ /66000000/ل.ل.
اضافة الى الفوائد والرسوم واملصاريف.
وي ـ ـجـ ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى  /1200/سـهــم
الـحـصــة االرث ـيــة الـعــائــدة للمنفذ ضدهم
ارثـ ــا م ــن امل ــرح ــوم جــرجــس ب ــو ع ـمــاد في
األقسام  6و 9و 10و 12و 13من العقار رقم
/1822كفردبيان.
ـ ـ ـ ـ ال ـق ـس ــم  6/1822ك ـف ــردب ـي ــان مـســاحـتــه
 75م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة
محل ،وبالكشف تبني انه محل الومنيوم
مـشـغــول مــن ع ــادل الحكيم بـمــوجــب عقد
ب ـي ــع ،ارض ـ ــه ب ــاط ــون ،ب ــاب ــه ح ــدي ــد ج ــرار
وضمنه حمام.
بدل تخمني  1200سهم  38437.5د.أ .وبدل
طرحها بعد التخفيض  20756.25د.أ.
ـ ـ القسم  9/1822كفردبيان مساحته 65
م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية محل،
وبالكشف تبني انه محل بابه حديد جرار،
بــاطــه مــوزاي ـيــك ،ضمنه متخت وحـمــام،
جــدرانــه مــورقــة وم ـطــروشــة ،ب ــدل تخمني
الـحـصــة الـبــالـغــة  1200سـهــم  34125د.أ.
وبدل طرحها بعد التخفيض  18427.5د.أ.
ـ ـ القسم  10/1822كفردبيان مساحته 157
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية مدخل
ودار وطعام ومطبخ وممر وحمام وخالء
وث ــاث غ ــرف واربـ ــع ش ــرف ــات ،وبــالـكـشــف
تبني انه مطابق لالفادة العقارية ،مشغول
مــن ع ــادل الحكيم بـمــوجــب اتـفــاقـيــة بيع،
البالط كسر رخام كبير وغرانيت والباقي
موزاييك عــادي ،املنجور الداخلي خشب
م ــده ــون والـ ـخ ــارج ــي ال ــوم ـن ـي ــوم ف ـضــي،
امل ـط ـبــخ س ـيــرام ـيــك وبـ ــورسـ ــان ومـجـلــى
رخ ــام مــع خ ــزان ــات ،الـحـمــامــان سيراميك
وبورسالن وخزانة حائط في غرفتني.
بدل تخمني  1200سهم /74575/د.أ .وبدل
طرحها بعد التخفيض /40270.5/د.أ.
ـ ـ القسم  /12/1822كفردبيان مساحته 157
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية مدخل
ودار وطعام ومطبخ وممر وحمام وخالء
وث ــاث غ ــرف واربـ ــع ش ــرف ــات ،وبــالـكـشــف
تبني انه مطابق لالفادة العقارية ،املنجور
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي خـ ـش ــب م ــاسـ ـي ــف وال ــداخـ ـل ــي
م ـعــاكــس ،امل ـن ـجــور ال ـخ ــارج ــي الــومـنـيــوم

إعالن بيع عقاري صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
الرئيس يوسف الحكيم
املعاملة رقم 2016/201
املنفذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته املحامية
ماري شهوان
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :امـ ــن ه ــان ــي ال ـس ـب ــع مـبـلــغ
بالطرق االستثنائية
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائــرة تنفيذ بيروت بتاريخ 2016/1/22
رقم 2004/2386
ً
تحصيال ملبلغ /12584/د.أ .عدا اللواحق
والفوائد.
تاريخ وضع محضر الوصف2016/3/7 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2016/5/14 :
بـيــان بــالـعـقــار امل ـطــروح للبيع واوصــافــه
وتخمينه وبدل الطرح:
 700سهم من القسم  1563/6برج البراجنة
م ــؤل ــف م ــن م ـخ ــزن يـتـبـعــه م ـس ـت ــودع في
ال ـطــابــق الـسـفـلــي االول ي ـش ـتــرك بملكية
الـ ـقـ ـس ــم  1مـ ـس ــاحـ ـت ــه /73/م 2م ـخ ـم ـنــة
/5250/د.أ .وبدل الطرح /3150/د.أ.
و 700سـ ـه ــم مـ ــن الـ ـقـ ـس ــم  7مـ ــن ال ـع ـق ــار
رقـ ــم  1563بـ ــرج ال ـب ــراج ـن ــة وهـ ــو م ـخــزن
يشترك بملكية القسم  1مساحته /12/
م 2مخمنة /14932.75/د.أ .وبــدل الطرح
/8959.65/د.أ.
م ـ ــوع ـ ــد املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :ال ـج ـم ـع ــة
 2017/4/7الساعة  10صباحًا في دائــرة
تنفيذ بعبدا قصر العدل املبنى الجديد.
شروط البيع:
عـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـش ــراء وق ـبــل املـبــاشــرة
باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن الطرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول باسم
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا أو تقديم كفالة
مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق الــدائــرة كما وعليه وبخالل
ث ــاث ــة اي ـ ــام ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة ايـ ـ ـ ــداع ال ـث ـمــن
تحت طائلة اع ــادة املــزايــدة بالعشر على
مسؤوليته كما وعليه خالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الدالله %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبـتــدائـيــة فــي جـبــل لبنان
املــن الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
العقارية املؤلفة من الرئيسة سيلفي ابو

شقرا والقاضيني فانس القلعاني وزينب
رباب ،تقدم املستدعي غسان فهد بواسطة
وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي ح ـنــا ت ــاب ــت بــاس ـتــدعــاء
تـ ـسـ ـج ــل بـ ــالـ ــرقـ ــم  2015/1605ب ــوج ــه
املستدعى ضده سمعان شهوان املجهول
محل االقامة وبوجه غيره يطلب فيه ازالة
الشيوع في العقار رقــم  /1028/غوسطا
العقارية ،على املستدعى ضده الحضور
ال ــى قـلــم املحكمة لتبلغ االس ـتــدعــاء وفــي
ً
حال تخلفه يعتبر التبليغ حاصال ويعد
ك ــل ت ـب ـل ـيــغ الـ ـي ــه ب ــواس ـط ــة رئـ ـي ــس الـقـلــم
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
مـهـلــة املــاح ـظــات واالعـ ـت ــراض خ ــال 15
يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/380
(القاضي أحمد مزهر)
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليه :عامر محمد شكر كفرجوز
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :سـ ـن ــدات ديـ ــن عـ ــدد 9
موثوقني بعقد تأمني درجة اولى وشهادة
تــأمــن بقيمة /51393.78/د.أ .والـفــوائــد
واللواحق.
ـ ـ تاريخ التنفيذ.2015/9/28 :
ـ ـ تاريخ تبليغ االنذار.2015/12/27 :
ـ ـ تاريخ قرار الحجز.2016/2/1 :
ـ ـ تاريخ تسجيله على الصحيفة العينية:
.2016/2/7
ـ ـ تاريخ محضر الوصف.2016/4/18 :
ـ ـ تاريخ تسجيله.2016/6/11 :
امل ـطــروح للبيع 2400 :سهم فــي القسم 5
بلوك  Aمن العقار  215ـ ـ كفرجوز عبارة
عن شقة سكنية تقع في الطابق السفلي
ت ـح ـتــوي ع ـلــى م ــدخ ــل وص ــال ــون وط ـعــام
وثالث غرف نوم وممر ومطبخ وحمامني
واربـ ـع ــة شـ ــرف وي ـش ـغ ــل ال ـق ـس ــم امل ــذك ــور
محمد زين وعائلته بصفته مستأجرًا من
املنفذ عليه اعتبارًا من  2015/11/1وملدة
 3سنوات.
مساحتها/147/ :م2
الـتـخـمــن /73500/ :دوالر أمـيــركــي بــدل
ال ـطــرح بـعــد التخفيض  /35721/دوالر
أميركي.
تاريخ ومكان املزايدة :تحدد موعد املزايدة
ن ـهــار الـخـمـيــس ال ــواق ــع فـيــه 2017/3/16
الساعة الحادية عشرة ظهرًا امام حضرة
رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
شروط البيع :على الراغب في الشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة أو مصرف
مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ النبطية
أو تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة تـضـمــن املبلغ
واتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة
كما عليه وبـخــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر على
مـســؤولـيـتــه ك ـمــا عـلـيــه وب ـخ ــال عـشــريــن
يومًا تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة
 %5والتسجيل.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية فــي جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،بــرئــاســة ال ـقــاضــي سيلفر ابــو
ش ـ ـقـ ــرا ،تـ ـق ــدم املـ ـسـ ـت ــدع ــي رون ـ ـ ــي ج ـم ــال
ال ـع ـن ـي ـســي ب ــواس ـط ــة وك ـي ـل ـتــه امل ـحــام ـيــة
ري ـت ــا ص ـف ـيــر ب ــاس ـت ــدع ــاء س ـج ــل بــالــرقــم
 ،2017/1684ي ـط ـلــب ف ـيــه ش ـطــب اشـ ــارة
اس ـت ـح ـضــار دعـ ــوى ط ـلــب تـسـجـيــل عـقــار
م ـقــدمــة م ــن امل ــدع ــي سـمـيــر سـلـيـمــان ابــي
خـلـيــل ضــد املــدعــى عليهما راغ ــب حيدر
ال ـخ ــازن سـقــي رشـمـيــا وج ــوزي ــف الـيــاس
شحاده محولة من القاضي العقاري رقم
يومي  971/9/9 1826عن صحيفة العقار
/642سقي رشميا العقارية سندًا للمادة
/512أ.م.م .مهلة املــاحـظــات واالع ـتــراض
خالل عشرين يومًا تبدأ من تاريخ النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـ ـل ــب املـ ـح ــام ــي جـ ـ ـ ــورج ج ـ ــان ال ـف ـغ ــال ــي
بوكالته عــن انــاهـيــد الـكـســان الكسانيان
بصفتها اح ــدى ورث ــة /كــري ـكــور ق ــره بت

دونيكيان سند تمليك بدل عن ضائع عن
حصة مورثها /كريكور قره بت دونيكيان
بالعقارين  544و 692منطقة املدور.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب حسن محمود منيمنه ملوكله سعد
الــديــن عـبــدالــرحـمــن منيمنه سـنــد تمليك
بدل عن ضائع للقسم  19من العقار 2074
مصيطبه.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/116
املنفذ :بنك االعتماد اللبناني لالستثمار
ش.م.ل .وكيله املحامي خالد لطفي.
املنفذ عليه :محمد عبدالله عبدالله /قانا.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ق ـ ــرض بـقـيـمــة
 27.185.58د.أ .وفوائد تأخير  1530.47د.أ.
واقساط بوليصتي تأمني  2.976د.أ .عدا
الرسوم واللواحق والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ2015/4/20 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/5/16 :
تاريخ قرار الحجز2015/6/15 :
تاريخ تسجيله2015/6/20 :
تاريخ محضر وصف العقار2015/12/4 :
تاريخ تسجيله2015/12/16 :
املطروح للبيع:
ال ـق ـســم رق ــم  8ب ـلــوك  Aم ــن ال ـع ـقــار 2912
مـنـطـقــة ق ــان ــا ال ـع ـقــاريــة ع ـب ــارة ع ــن محل
تجاري مساحته  40م 2يتألف من صالة
اس ـت ـق ـب ــال وم ـك ـت ــب وح ـ ـمـ ــام ول ـ ــه مــوقــف
سيارة.
قيمة التخمني/60.000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/34.200/ :د.أ.
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الــواقــع فيه  2017/4/26الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
للراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
اي ــداع بــدل الـطــرح إمــا نقدًا أو تقديم شك
أو كـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له ،وعليه اضافة الى رسوم
التسجيل رسم الداللة .%5
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن
صـ ــادر ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ـيــدا بــرئــاســة
القاضي أيــاد بــردان باملعاملة التنفيذية
رقـ ــم  2016/980إلب ـ ــاغ ك ــل مـ ــن :فتحية
محمد مـحـمــود يــوســف ،وس ـعــدى وآمـنــة
وس ـك ـن ــة ب ــدي ــع ف ــرح ــات م ـج ـهــولــي مـحــل
االقامة الحضور الى هذه الدائرة بالذات
أو بــواسـطــة وكيلهم الـقــانــونــي ،إلستالم
االن ـ ــذار الـتـنـفـيــذي ومــرف ـقــاتــه بـمــوضــوع
تنفيذ حكم صادر عن املحكمة االبتدائية
املدنية في صيدا تحت رقم قرار 2014/164
اســاس  2014/1398تاريخ 2014/10/14
واملـتـضـمــن ازالـ ــة ش ـيــوع ف ــي ال ـع ـقــار رقــم
 /2178عنقون بني املالكني وعليهم اتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة ،واال فكل
تبليغ بواسطة رئـيــس القلم وبالتعليق
على لــوحــة إعــانــات الــدائــرة بعد انتهاء
مهلة االنذار والنشر يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
تبليغ مجهول املقام
محكمة ايجارات بيروت برئاسة القاضي
اميرة صبرة تدعو املدعى عليه عبد الله
جــاســم الــدرويــش فـخــرو لـحـضــور جلسة
 2017/4/4واسـ ـ ـت ـ ــام اوراق ال ــدع ــوى
رق ـ ـ ــم  2014/580امل ـ ـقـ ــامـ ــة م ـ ــن امل ــدع ـي ــة
شــركــة مـصـبـغــة لــوسـيــد le Cid laundry
وموضوعها الــزام املدعى عليه بأن يدفع
لـلـمــدعـيــة تـعــويـضــا إضــاف ـيــا عــن الــزامـهــا
ب ــاخ ــاء م ــأج ــوره ــا ال ـك ــائ ــن ف ــي ال ـطــابــق
األرضي من العقار رقم  /1235االشرفية.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إبراهيم

