الثالثاء  21آذار  2017العدد 3133

إعالنات

رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية
الجعفرية
علي الحاج
إعالن
ألم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري األولـ ـ ــى في
الشمال
طلب حــاتــم غ ـمــراوي بصفته مفوضًا
ب ـع ـق ــد ال ـب ـي ــع ع ـل ــى ح ـص ــص خ ـضــرة
خليل غـمــراوي ويحي ووليد وزكريا
وه ــا وح ـن ــان وفـضـيـلــة ون ـهــا اوالد
حسن غمراوي سند تمليك بدل ضائع
للعقار  1944/14البداوي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري األولـ ـ ـ ــى
بطرابلس
طلب رزق داود بالوكالة شـهــادة قيد
بــال ـع ـقــار رقـ ــم  /248/ح ـقــل الـعــزيـمــة
الس ـ ـمـ ــاء جـ ــانـ ــات م ـخ ــائ ـي ــل الـ ـخ ــوري
ورزق وخليل وفــرج وميشال والياس
واب ــراهـ ـي ــم وروب ـ ـيـ ــر وس ـ ــام ولـطـيـفــة
واسكنداره واديبة جرجس داود.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمود سليم عبد علي بوكالته
ع ــن اح ـم ــد م ـه ــدي ع ـبــد ع ـلــي س ـنــدات
تمليك بــدل ضائع ملورثيه بقية ورثة
ع ـلــي ح ـســن ع ـبــد ع ـلــي بــال ـع ـقــار 514
وب ـق ـيــة ورث ـ ــة ع ـلــي ح ـســن اسـمــاعـيــل
ب ــال ـع ـق ــار  267وورثـ ـ ـ ــة ع ـل ــي حـســن
اس ـمــاع ـيــل بــال ـع ـقــار  715عـيـتـيــت هو
نفسه استنادًا الى حكم محكمة جويا
املدنية اساس  99/290قرار .63
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ــب س ـم ـي ــر ي ــوس ــف زي ـ ــن بــوكــال ـتــه
ع ــن ع ـلــي مـحـمــد ض ـيــا مل ــورث ــه محمد
عــابــديــن ضـيــا بصفته مـشـتــري سند
تمليك بدل ضائع للبائعه سعدى علي
فقها العقار  98بافليه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب بـطــرس ميشال غنيمة بوكالته
عن عصام زينو فــردون ملوكله محمد
عـلــي ف ــردون سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
العقار  164و 796العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2015/1760
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل.
وكيله املحامي جورج بو زامل
املنفذ عليهم:
 1ـ ـ ـ ـ ش ــرك ــة ال ـف ــراب ــي ل ــادوي ــة الـطـبـيــة
ش.م.م .ـ ـ ـ ال ـح ــدث ـ ـ ـ ح ــي االم ـي ــرك ــان ـ ـ
خلف محالت االفندي بناية غاردينيا
الطابق االول.
 2ـ ـ عادل عارف عمشه وفاطمة محمد
جبق ـ ـ بشامون ـ ـ حي املــدارس جانب
مدرسة ايليت بناية الرابية الخضراء ـ ـ
الطابق الثاني.
السند التنفيذي :عقد وكشف حساب
ً
م ــع ش ـه ــادة ت ــأم ــن ع ـق ــاري تـحـصـيــا
ملبلغ  /106231/دوالر أميركي ومبلغ
 /60437/لـيــرة لبنانية ع ــدا الـفــوائــد
واللواحق.

تاريخ قرار الحجز2015/11/18 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ل ــدى ام ــان ــة الـسـجــل
العقاري2015/11/19 :
ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل القسم
 8ب ـل ــوك  Aم ــن ال ـع ـقــار  4068ال ـحــدث
ال ـعــائــدة ملكيته للمنفذ عـلـيــه ع ــادل
عـ ـ ـ ــارف ع ـم ـش ــه مـ ـح ــل طـ ــابـ ــق ارض ـ ــي
ض ـم ـن ــه حـ ـم ــام ي ـت ـب ــع لـ ــه م ـت ـخ ــت فــي
املـيــزانــن ضمنه حـمــامــن ومـطـبــخ له
موقف سيارة رقم  8بلوك  Aمساحته
 263م.م .تقريبًا .حق مختلف .خاضع
لنظام ادارة العقار وتعديله .يشترك
بملكية القسمني رقــم  1و A 3وكــل ما
ورد عليهما.
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن /460250/ :دوالر
أميركي.
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض:
 /262342.50/دوالر أميركي.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان امل ـ ــزاي ـ ــدة :وقـ ــد تـحــدد
مــوعــد امل ــزاي ــدة ن ـهــار االرب ـع ــاء تــاريــخ
 2017/4/5ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ـ ــروط امل ـ ــزاي ـ ــدة :ف ـع ـلــى الـ ــراغـ ــب فــي
الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ايداع
مبلغ م ــواز لثمن الـطــرح فــي صندوق
ال ـخ ــزي ـن ــة او مـ ـص ــرف م ـق ـب ــول بــاســم
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بـعـبــدا أو تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة كما
عـلـيــه وب ـخــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
قــرار االحالة ايــداع الثمن تحت طائلة
اعادة املزايدة بالعشر على مسؤوليته
كما عليه وبـخــال عشرين يــومــا تلي
االح ــال ــة دفـ ــع ال ـث ـمــن ورسـ ـ ــوم ال ــدالل ــة
خمسة باملاية والتسجيل.
مأمور التنفيذ
انطوان الحلو
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فيصل مكي
يبلغ الــى املنفذ عليهما فــادي محمد
علي سمحات ومحمد علي علي
سمحات املجهولني املقام
ً
عمال باحكام املــادة  409أ.م.م .تنبئكم
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ب ــأن لــدي ـهــا في
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2016/254
ان ـ ـ ـ ــذارًا ت ـن ـف ـي ــذي ــا م ــوج ـه ــا ال ـي ـك ــم مــن
ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ ب ـنــك ل ـب ـنــان واملـهـجــر
ش.م.ل .نــاتـجــا ع ــن طـلــب تـنـفـيــذ عقد
ق ــرض وج ـ ــدول ت ـســديــد وع ـق ــد تــأمــن
بقيمة /160046154/ل.ل .عدا الفوائد
واللواحق والرسوم واملصاريف.
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا أو ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي الس ـت ــام االن ـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واالوراق املرفقة به علمًا بــأن التبليغ
يـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء مـهـلــة عشرين
ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ـ ــان وعـلــى
تعليق نسخة عنه وعن االنذار املذكور
على لوحة االعالنات لدى دائرة تنفيذ
بـ ـي ــروت ويـ ـص ــار ب ـع ــد ان ـق ـض ــاء ه ــذه
املهلة ومهلة االنذار التنفيذي البالغة
عشرة أيام الى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املنفذ عليه طارق محمد ملي
املجهول املقام
ً
عمال باحكام املادة  409أ.م.م .تحيطكم
دائ ــرة تنفيذ بـيــروت علمًا بــأن لديها
فــي املعاملة التنفيذية رقــم 2015/56
انذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب
التنفيذ بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر ش.م.ل.
ناتجًا عن طلب تنفيذ سند املتضمن
الــزامــك بــدفــع مبلغ /22049/د.أ .عــدا
الفوائد والــرســوم واملـصــاريــف وعليه
تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور اليها
شـخـصـيــا او ب ــواس ـط ــة ك ـيــل قــانــونــي
الس ـتــام االن ـ ــذار الـتـنـفـيــذي واالوراق

املرفقة به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا
بــان ـق ـضــاء م ـه ـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا على
نشر هذا االعالن وعلى تعليق نسخة
عـنــه وع ــن االنـ ــذار املــذكــور عـلــى لوحة
االع ــان ــات ل ــدى دائـ ــرة تنفيذ بـيــروت
ويصار بعد انقضاء هذه املهلة ومهلة
االن ــذار التنفيذي البالغة عـشــرة ايــام
ً
ال ــى مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم أص ــوال
حتى الدرجة األخيرة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت
أحمد فواز
إعالن
ي ـع ـل ــن رئـ ـي ــس بـ ـل ــدي ــة مـ ـج ــدل عـنـجــر
األس ـ ـت ـ ــاذ س ـع ـي ــد يـ ــاسـ ــن عـ ــن وض ــع
ج ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـيــف االس ــاسـ ـي ــة ل ـكــافــة
الــرســوم البلدية عــن عــام اع ــوام 2016
ً
وم ــا قـبــل قـيــد التحصيل عـمــا بنص
املــادة  104من قانون الرسوم البلدية
رقم  88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :عمال بنص املادة  106من قانون
الـ ــرسـ ــوم ال ـب ـل ــدي ــة رقـ ــم  ،88/60عـلــى
امل ـك ـل ـفــن امل ـ ـبـ ــادرة فـ ـ ــورًا الـ ــى تـســديــد
الرسوم البلدية املتوجبة عليهم خالل
مهلة شـهــريــن مــن تــاريــخ االع ــان في
الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من قانون
الــرســوم الـبـلــديــة رق ــم  ،88/60تفرض
غ ــرام ــة ت ــأخ ـي ــر وقـ ــدرهـ ــا ( %2اثـ ـن ــان
باملئة) عن كل شهر تأخير عن املبلغ
التي ال تسدد خــال املهلة املبينة في
البند االول اعاله ،ويعتبر كسر الشهر
ً
شهرًا كامال.
ث ــالـ ـث ــا :ي ـط ـل ــب مـ ــن ج ـم ـي ــع الـ ــذيـ ــن لــم
يسددوا املتوجب عليهم عن السنوات
ال ـس ــاب ـق ــة لـ ـلـ ـج ــداول املـ ــذكـ ــورة اعـ ــاه،
تسديد تلك الرسوم فورًا تفاديًا لتراكم
الغرامات.
رئيس بلدية مجدل عنجر
سعيد حسني ياسني
دعوة
موجهة لـ فايز مكرزل وانطوان كساب
ومـيــاد ال ـخــوري املجهولي امل ـقــام .ان
املحكمة املـنـفــردة العقارية فــي بعبدا
ـ ـ ـ الــرئ ـي ـســة زي ـنــب فـقـيــه تــدعــوكــم إلــى
قلم املحكمة لتبلغ اوراق الدعوى رقم
 2014/96امل ـق ــام ــة م ــن جـمـيــل سعيد
موضوعها تدوين حق عيني للمدعي
واملـتـمـثــل ب ـشــرائــه ع ـشــرة ام ـت ــار مـيــاه
مكعبة مــن امل ـيــاه الـنــابـعــة فــي الـعـقــار
 /2884/صليما واال ستتخذ بحقكم
التدابير القانونية سندًا الحكام املادة
 445وما يليها من أ.م.م.
رئيس الكتبة
طارق جابر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب عـلــي مـحـمــد قـ ــزان بــوكــالـتــه عن
نجاح حسني عنيسي ملورثها جميل
منصور رحال سند تمليك بدل ضائع
العقار  1333شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ابراهيم حسن زلزلي بوكالته عن
بشير ابراهيم بالل ملورثته بهية عبد
امل ـح ـســن ال ـظــاهــر س ـنــدي تـمـلـيــك بــدل
ضائع العقارين  163و 309الحلوسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسني علي رسالن ملوكلته غزوة
بشير ال ــدادا سند تمليك بــدل ضائع
العقار  1708جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور

محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـ ـل ــب ف ـ ـ ــادي غ ـ ـ ــازي نـ ـص ــار ب ــوالي ـت ــه
ال ـج ـبــريــة ع ــن ول ـ ــده ال ـق ــاص ــر يــوســف
ف ــادي نـصــار سند تمليك بــدل ضائع
بصفته مشتري من رغده جرجي داغر
القسم  20من العقار  829حارة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب يـحــي عـلــي صــالــح بــوكــالـتــه عن
يوسف بشارة انطون ملوكلته لوريس
الياس خطار شهادة قيد بــدل ضائع
العقار  224وادي بعنقودين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـلــب ج ـهــاد عـفـيــف ال ـج ــردل ــي ملــوكـلــه
سـمـيــح عـلــي ال ــزي ــن سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع العقار  1472حارة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب املحامي االستاذ شريف محسن
ملــوكـلــه مـحـمــد حـســن خـلـيـفــة بصفته
مشتري سند تمليك بدل ضائع للبائع
فيليب بول يارد العقار  52الصرفند.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب احمد عمر غزاوي ملورثته زبيدة
محمود البعاصيري سند تمليك بدل
ضائع للقسم  7من العقار  209مدينة
صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب محمد حـســن عليق وكـيــل فــؤاد
حـســن عليق سـنــد ملكية ب ــدل ضائع
للعقار  2/1765برج البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب سعيد حسيب ابــو حـيــدر وكيل
موسى بديع الشاعر سند ملكية بدل
ض ــائ ــع ع ــن ح ـص ـتــه ف ــي ال ـع ـق ــار 130
حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب لقمان ديب عساف وكيل حبيب
س ـل ـي ــم امل ـ ـقـ ــداد ب ــوك ــال ـت ــه عـ ــن سـلـمــى
ضاهر املقداد سند ملكية بدل ضائع
عن حصتها في العقار  11/1123برج
البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
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طلب يوسف مسعد االسطا احد ورثة
شفيقه خليل االسطا ومسعد يوسف
حـ ـ ــرب االس ـ ـطـ ــا س ـ ـنـ ــدات م ـل ـك ـيــة ب ــدل
ضائع للعقارات  802 ،771و،2 ،1 /701
 3وادي شحرور السفلي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ـب ــت ل ـي ـن ــدا رفـ ـي ــق غـ ــريـ ــزي وك ـي ـلــة
فيصل كامل ابــو الحسن بوكالته عن
بهيه حسني ابــو الحسن سند ملكية
بدل ضائع للعقار  986بتخنيه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت زه ــره غ ــازي بـيــرم وكـيـلــة انــور
سعيد رشيد شهادة تأمني بدل ضائع
للعقار  A 17 /3004الحدث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب مـ ـحـ ـم ــد ه ـ ـ ـ ــادي حـ ـس ــن خ ـل ـيــل
ومحمد علي حسني خليل املشتريني
مــن فــاطـمــة حـســن خليل سـنــد ملكية
ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــاريــن  8/1985و11
برج البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب ج ـ ـ ــورج سـ ــرحـ ــال ع ـب ــد ال ـس ــات ــر
امل ـفــوض مــن فــرنـسـبـنــك ش.م.ل .الــذي
انتقلت كافة الحقوق واملوجبات لبنك
طعمه سابقًا شهادة تأمني بدل ضائع
للعقار  6931الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب جــوزيــف ال ـيــاس اب ــو هـنــا وكيل
غ ـس ــان ف ــري ــد ح ـ ــداد احـ ــد ورث ـ ــة فــريــد
ملحم الحداد سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  178بطمه.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب بـشـيــر تــوف ـيــق ال ـج ــردل ــي وكـيــل
الياس رجا الالتي بصفته الشخصية
وبصفته مشتري من خيرو ديب نقاره
سندي ملكية بدل ضائع للعقار /142
 10عني الجديدة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
ت ـع ـل ــن بـ ـل ــدي ــة س ـف ـي ـن ــة الـ ـ ــدريـ ـ ــب عــن
حــاجـتـهــا مل ــلء وظـيـفــة أم ــن صـنــدوق
أص ـي ــل ع ــدد ( ) 1ف ــي م ــاك ـه ــا .وعـلــى
ال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـش ـ ــروط
امل ـط ـل ــوب ــة ع ـل ــى ب ـ ــاب الـ ـبـ ـل ــدي ــة .ي ـبــدأ
قبول الطلبات مــن  2017/3/20حتى
.2017/4/19
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أنطون شحود

