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إعالنات

وع ـل ـي ــه االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للقسم موضوع املزايدة واتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي م ـ ـتـ ــرة جـ ـ ـب ـ ــران ص ـ ــوان
بالوكاله عن جورجيت مرعب سند بدل
ضائع للعقار  332كرمسده.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب مارون بشاره ساسني بالوكاله عن
بـشــاره ســاســن سند بــدل ضــائــع للعقار
 5/537كوبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلـبــت فـ ــداء عـيـســى نـعـمــه بــالــوكــالــه عن
يـحــي مـخـلــوف سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 19/1761اميون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب سليمان خضر خضور بالوكاله عن
الياس العيناتي سند بدل ضائع للعقار
 454عابا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي بـ ـط ــرس ش ـه ـيــد ف ـضــول
بالوكاله عن بانوا حبيب كيروز سندي
بدل ضائع للعقارين  5823و 456بشري.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب جمال الكردي بصفته مفوض بعقد
بـيــع عــن محمد عبدالغني ال ـحــداد سند
بدل ضائع للعقار  A 18 /415النخله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب جـهــاد ادم ــون ف ــارس بــالــوكــالــه عن
ورد ج ــرج ــوره سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 1024بقسميا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب امل ـحــام ـيــة ك ــرول ــن ان ـط ــون ان ـطــون
بــالــوكــالــه نجال انـطــون سند بــدل ضائع
للعقار  464داربعشتار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/311
طالب التنفيذ :بنك سوسيتيه جنرال ش.م.ل
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :ع ـلــي مـصـطـفــى عــاصــي ـ ـ
زبدين
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات ديـ ــن مــرفـقــة
ب ــات ـف ــاق ـي ــة ق ـ ــرض لـ ـش ــراء م ـس ـكــن جــاهــز
وم ـع ــزز بـقـيـمــة  142.868.819ل.ل .عــدا
الفوائد واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/8/12 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/9/14 :
تاريخ قرار الحجز 2015/11/19 :وتاريخ
تسجيله2015/12/11 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/1/16 :
وتاريخ تسجيله2016/2/23 :
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من القسم
 4031/7النبطية التحتا في محلة كسار
زع ـت ــر ف ــي م ـب ـنــى م ـش ــاد س ـنــة  1999في

طــابــق ارض ــي مـشـغــول مــن قـبــل عبدالله
االحمد يحتوي على شقة شرقية مؤلفة
من صالون وطعام ومطبخ و 3غرف نوم
و 3حمامات وممرين و 5شرفات.
مساحة العقار 164 :م2
التخمني 106600 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 46757 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع في  2017/6/1الساعة  11:00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط ـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
دعوة
مــوجـهــة ال ــى املــدعــى عـلـيــه غــريــب سمير
ل ـبــده امل ـج ـهــول مـحــل االق ــام ــة صـ ــادر عن
محكمة االمـ ــور املستعجلة فــي بـعـبــدا ـ ـ
الرئيس حسن حمدان.
بتاريخ  2017/1/31تقدم السيد غسان
ع ـمــرو بــواسـطــة وكـيـلــه بــدعــوى بوجهك
سـجـلــت بــالــرقــم  ،2017/36يـطـلــب فيها
اعالن فسخ عقد االيجار وتسليم املأجور
ف ــي ال ـع ـقــار  6080ال ـش ـيــاح .وع ــن مــوعــد
لـلـنـظــر فـيـهــا ي ــوم  2017/4/28الـســاعــة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا فينبغي ح ـضــورك أو
ارس ـ ــال وك ـيــل ع ـنــك واال سـتـتـخــذ بحقك
الـتــدابـيــر الـقــانــونـيــة سـنـدًا الح ـكــام املــادة
 445وما يليها و 463وما يليها من أ.م.م.
املساعد القضائي
طارق عويدات
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إجـ ــراء تـلــزيــم بطريقة
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي حــده االقصى  %20عشرون باملئة
ع ـلــى اس ـع ــار االدارة ،م ــع تـخـفـيــض مــدة
االعالن الى خمسة ايام ً
بناء ملوافقة معالي
وزير الطاقة واملياه بتاريخ ،2017/3/27
لتنفيذ م ـش ــروع اش ـغ ــال تـعــزيــل وان ـشــاء
حـيـطــان حـمــايــة عـلــى م ـجــرى ش ـتــوي في

بلدة جورة البلوط ـ ـ قضاء املنت.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2017/4/26
فعلى املتعهدين املصنفني وفـقــا الحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688ت ــاري ــخ 1966/1/25
في الدرجة الرابعة فقط لالشغال املائية
والــذيــن ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجري استالمها مؤقتًا،
الــراغـبــن بــاالشـتــراك بهذا التلزيم تقديم
ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
لـجـلـســة ف ــض ال ـع ــروض ـ ـ ـ وف ــق نـصــوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  30آذار 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 578
إعالن بيع باملعاملة 2014/1297
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2017/4/18ال ـســاعــة  3:00ب ـعــد الـظـهــر
سـيــارة املنفذ عليه روبـيــر فهد بــو طــراد
ماركة ب ام ف  3.0 X3موديل  2004رقم
ً
/494010/ب ال ـخ ـص ــوص ـي ــة تـحـصـيــا
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك االعـ ـتـ ـم ــاد
املصرفي ش.م.ل .وكيلته املحامية سحر
ول ـي ــد فــرن ـس ـيــس ال ـب ــال ــغ $/21.970.6/
عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/7436/
واملـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ب ـس ـع ــر  $/6500/أو مــا
ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وان رس ــوم
املـيـكــانـيــك ق ــد بـلـغــت /1.146.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
ب ـتــاريــخ  2017/3/29ص ــدر عــن محكمة
ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ق ـ ـ ــرار ب ــاب ــاغ
املـنـفــذ عـلـيــه رب ـيــع نــايــف خـلـيــل بــالـطــرق
ً
االسـتـثـنــائـيــة ع ـمــا بــاح ـكــام امل ـ ــادة 409
أ.م.م .االن ـ ــذار االج ــرائ ــي وط ـلــب التنفيذ
ومــرفـقــاتــه عـلــى الـسـيــارة مــاركــة infinity
 45 fxرقـ ـ ـ ــم /105251/و ب ــامل ـع ــام ـل ــة
 2014/1286املـقــدمــة مــن شــركــة كابيتال

ف ـي ـن ــان ــس ك ــوم ـب ــان ــي ش.م.ل .وكـيـلـتـهــا
املـحــامـيــة م ــاري ش ـهــوان وعـلـيــه تدعوكم
ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور الـيـهــا شخصيًا
أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ االوراق
املشار اليها خالل مهلة ثالثة اسابيع من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
الـعـقــاريــة ،بــرئــاســة الـقــاضــي سيلفر أبــو
شقرا ،تقدمت املستدعية الشركة العامة
ل ــاسـ ـك ــان ش.م.م .ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ـل ـت ـهــا
املحامية رندى املعلوف باستدعاء سجل
بــالــرقــم  ،2017/1733تـطـلــب فـيــه شطب
اش ـ ـ ــارة دعـ ـ ــوى م ـل ـك ـيــة مل ـص ـل ـحــة امل ــدع ــي
ش ـك ــري اوس ـط ــه ع ــدد  304ع ــن صحيفة
العقار /17الفنار العقارية سندًا للمادة
/512أ.م.م .مهلة املالحظات واالعـتــراض
خالل عشرين يومًا تبدأ من تاريخ النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
صادر عن محكمة زغرتا املدنية
الناظرة باألحوال الشخصية
رقم امللف2017/191 :
تقدمت املستدعية سوسان أسعد نخول
موسى الخوري بواسطة وكيلها االستاذ
زي ــاد فرنجية بــاسـتــدعــاء طلب بموجبه
ثـبــوت وف ــاة وحـصــر إرث املــرحــوم نخول
مــوســى الـخــوري مــن مــزيــارة خــال العام
 1911ـ ـ ـ ع ــن ول ــده الــوح ـيــد أس ـعــد نـخــول
موسى الخوري علمًا بأن زوجته ووالديه
متوفيان قبله فمن لــديــه اع ـتــراض عليه
ال ـت ـقــدم ب ــه ال ــى ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة خــال
مهلة شهرين من تاريخ هذا النشر.
رئيس القلم جبور نمنوم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب امل ـحــامــي حـســن عـلــي صـعــب وكيل
نبيه جرجي الجردي وكيل حميد عبود
راش ـ ـ ــد ب ـص ـف ـتــه ال ـش ـخ ـص ـيــة وب ــوك ــال ـت ــه
عــن ل ــور عـبــود راش ــد وزل ـفــا عـبــود راشــد
سندات ملكية بدل ضائع عن حصصهم
في العقار  270معاصر بيت الدين.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
الدكتور غالب أبو زين
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
رقم املعاملة2013/418 :
املنفذ :بنك املوارد ش.م.ل .وكيله املحامي
كابي زهر
املـنـفــذ عليهم :ط ــال وول ـيــد مـعــن كــرامــي
وم ـع ــن ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد ك ــرام ــي ـ ـ ـ ـ وكـيـلـهــم
املحامي زياد درنيقه
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد ت ـعــامــل وكـفــالــة
ً
تحصيال لدين املنفذ البالغ ثالثة ماليني
وث ــاث ــة وس ـب ـعــون ال ــف وم ــاي ــة وثـمــانـيــة
دوالرات اميركية عدا اللواحق والفوائد.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
حـصــص املـنـفــذ عليه مـعــن عـبــد الحميد
كـ ــرامـ ــي فـ ــي كـ ــل مـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات /448/
و /449/و /457/و /349/م ــن منطقة
العريضة العقارية ،والعقارات  /8/و/9/
و /10/و /11/و /12/و /13/و/24/
و /26/من منطقة الشيخ زناد العقارية.
 1ـ ـ العقار  /448/العريضة :ارض سقي
ّ
معدة لزرع الحبوب
مساحته/54272/ :م.م.
ً
يحده غربًا العقار  /447/شـمــاال طريق
ومجرى ماء عام شرقًا العقار  449جنوبًا
طريق عام ومجرى ماء.
قيمة التخمني /217088/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /130252.80/ :دوالر أميركي.
 2ـ ـ العقار  /449/العريضة :ارض سقي
ّ
معدة لزرع الحبوب
مساحته/10300/ :م.م.
يحده غربًا العقار  /448/شرقًا العقارات
ً
 450و 451و 452و 453و 454شماال طريق
وم ـ ـجـ ــرى م ـ ــاء ع ـ ــام ج ـن ــوب ــا مـ ـج ــرى م ــاء
وطريق عام .
قيمة التخمني /41200/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /24720/ :دوالر أميركي.
 3ـ ـ العقار  /457/العريضة :ارض سقي
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ّ
معدة لزرع الحبوب
مساحته/4609/ :م.م.
ي ـح ــده غ ــرب ــا ط ــري ــق وم ـج ــرى مـ ــاء شــرقــا
ً
العقارين 456 :و 480شماال العقارية 456
و 480جنوبًا مجرى ماء.
قيمة التخمني /36872/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /22123.2/ :دوالر أميركي.
 4ـ ـ العقار  /349/العريضة :ارض سقي
سليخ ّ
معد لزرع الحبوب
مساحته/1034/ :م.م.
يحده غربًا العقار  324شرقًا العقار 350
ً
شماال طريق عام جنوبًا العقار 348
قيمة التخمني /8472/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /4963/ :دوالر أميركي.
 5ـ ـ ـ ـ  /914.285/س ـه ـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /8/
الشيخ زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب
مساحته/1596/ :م.م.
يحده غربًا طريق عــام شرقًا العقار /1/
ً
شماال طريق عام جنوبًا العقار /9/
قيمة التخمني /4864/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /2918/ :دوالر أميركي.
 6ـ ـ ـ  /914.285/سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /9/
ال ـش ـي ــخ زن ـ ـ ــاد :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ ت ــزرع
حبوب
مساحته/1598/ :م.م.
يحده غربًا طريق عــام شرقًا العقار /1/
ً
شماال العقار  /8/جنوبًا العقار /10/
قيمة التخمني /4870/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /2922/ :دوالر أميركي.
 7ـ ـ ـ  /914.285/سهمًا فــي الـعـقــار /10/
ال ـش ـي ــخ زن ـ ـ ــاد :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ ت ــزرع
حبوب
مساحته/1078/ :م.م.
يحده غربًا طريق عــام شرقًا العقار /1/
ً
شماال العقار  /9/جنوبًا العقار /11/
قيمة التخمني /3285/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /1971/ :دوالر أميركي.
 8ـ ـ ـ  /914.285/سهمًا فــي الـعـقــار /11/
الـشـيــخ زن ـ ــاد :ارض بـعــل سـلـيــخ م ــزروع
حبوب
مساحته/1064/ :م.م.
يحده غربًا طريق عــام شرقًا العقار /1/
ً
شماال العقار  /10/جنوبًا العقار /12/
قيمة التخمني /3242/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /1945/ :دوالر أميركي.
 9ـ ـ ـ  /914.285/سهمًا فــي الـعـقــار /12/
ال ـش ـي ــخ زن ـ ـ ــاد :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ ت ــزرع
حبوب
مساحته/1077/ :م.م.
يحده غربًا طريق عــام شرقًا العقار /1/
ً
شماال العقار  /11/جنوبًا العقار /13/
قيمة التخمني /3282/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /1969/ :دوالر أميركي.
 10ـ ـ  /914.285/سهمًا في العقار /13/
ال ـش ـي ــخ زن ـ ـ ــاد :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ ت ــزرع
حبوب
مساحته/3201/ :م.م.
يحده غربًا طريق عــام شرقًا العقار /1/
ً
شماال العقار  /12/جنوبًا العقار /14/
قيمة التخمني /9755/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /5853/ :دوالر أميركي.
 11ـ ـ  /914.285/سهمًا في العقار /24/
ال ـش ـي ــخ زن ـ ـ ــاد :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ ت ــزرع
حبوب
مساحته/8504/ :م.م.
ً
ي ـحــده غــربــا وشــرقــا وش ـم ــاال طــريــق عــام
جنوبا العقار /25/
قيمة التخمني /25917/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /15550/ :دوالر أميركي.
 12ـ ـ ـ  /914.285/سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار 26
الشيخ زناد ارض بعل سليخ تزرع حبوب
مساحته/8684/ :م.م.
يحده غربًا طريق عــام شرقًا مجرى ماء
ً
شماال العقار  /25/جنوبًا العقار /317/
قيمة التخمني /255856/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /15513/ :دوالر أميركي.
مــوعــد املــزايــدة ومكانها :نـهــار الخميس
الــواقــع فــي  2017/4/27الساعة الــواحــدة
بعد الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
على من يرغب الدخول باملزايدة ان يدفع
م ـثــل ب ــدل ال ـط ــرح امل ـح ــدد ن ـق ـدًا أو تـقــديــم
ً
كفالة قانونية وافية واتخاذ محال القامته
ضـمــن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ حلبا اذا كــان
مقيمًا خارجها واال عـ ّـد قلم هــذه الدائرة
مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وان يــدفــع ع ــاوة على
البدل مبلغ مليون ليرة لبنانية كنفقات
تدفع امانة باسم دائرة تنفيذ حلبا وعلى
الشاري رسم الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف

