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إعالنات

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
ط ـل ـبــت ص ـفــا ب ـش ـيــر ط ــزل ــق سـ ـن ــدات بــدل
ضائع للعقارين  186و 187بينو.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب خـيــر ال ــدي ــن ال ـعــريــس بــوكــالـتــه عن
خليل يحي فــاخــوري بصفته احــد ورثــة
يـحــي خـلـيــل ف ــاخ ــوري سـنــد تـمـلـيــك بــدل
عن ضائع عن حصة مورثه  /يحي خليل
فــاخــوري بالقسم  4مــن العقار  562راس
بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب ج ـ ـ ــورج ادواردو ع ـف ـي ــف بـصـفـتــه
مشتريًا وتـبـعــا ملحضر اجـتـمــاع مجلس
ادارة سوديكو وشركة التعمير والتجارة
ش.م.ل .واملسجل في قلم السجل التجاري
بيروت تاريخ  2017/7/6سند تمليك بدل

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـل ـبــت ل ـي ـنــا املـ ـص ــري مل ــورث ـه ــا عـصـمــت
املـصــري سند تمليك بــدل ضــائــع للعقار
 3799/2منطقة زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1628
املنفذ :مصرف فرنسبنك ش.م.ل .ـ ـ وكيلته
املحامية لبنى مسقاوي،
املنفذ عليه :طنوس يوسف الكوسا ـ ـ مقيم
في زغرتا.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :اس ـت ـن ــاب ــة م ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ط ــراب ـل ــس رقـ ــم  2015/34تــاريــخ
ً
 2016/2/18تحصيال لدين املنفذ البالغ
/13668000/ل.ل .اض ــاف ــة الـ ــى ال ـفــوائــد
والنفقات.
تاريخ محضر الوصف 2016/9/9 :تاريخ
تسجيله2016/10/25 :
املطروح للبيع 1 :ـ ـ  15سهم في العقار رقم
 /2110إهــدن ،قطعة ارض ضمنها منزل
مؤلف من طابقني االرضــي منجز واالول
قـيــد االن ـج ــاز ومـســاحــة الـطــابــق االرض ــي
حــوالــي  250م 2ومـســاحــة الـطــابــق األول
حــوالــي  220م 2كما يحتوي على بعض
األش ـجــار املـثـمــرة ومـســاحــة الـعـقــار 2137
م 2وب ــدل تخمينها  2569.53د.أ .وب ــدل
طرحها  1542د.أ.
 2ـ ـ  15سهم فــي الـعـقــار رقــم /3201إه ــدن
قـ ـطـ ـع ــة ارض سـ ـلـ ـي ــخ ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي ب ـعــض
االشـجــار البرية ويقع مقابل مطعم عدن
نحو حــرش إهــدن ومساحة العقار 1000
م ،2وبدل تخمينها  500د.أ .وبدل طرحها
 300د.أ.
 3ـ ـ  15سهم في العقار رقــم /3243إه ــدن،
قـطـعــة ارض سـلـيــخ يـحـتــوي عـلــى بعض
األشـجــار البرية ويقع بالقرب مــن مطعم
عـ ــدن وبـ ــن ال ـط ــري ــق امل ــؤدي ــة الـ ــى حــرش
إهــدن والطريق املــؤديــة الــى نبع جوعيت
ومساحة العقار  348م ،2وبدل تخمينها
 65.25د.أ .وبدل طرحها  40د.أ.
 4ـ ـ  15سهم في العقار /3244اهدن ،قطعة
أرض سليخ ويقع بالقرب من مطعم عدن
وه ـ ــو م ــاص ــق ل ـل ـع ـقــار  3243وم ـســاحــة
الـعـقــار  772م ،2وب ــدل تخمينها 241.25
وبدل طرحها  145د.أ.
 5ـ ـ ـ  32.694سـهــم ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم /744
زغرتا وهو عبارة عن مخزن يقع في شارع
املرحوم الرئيس رينيه معوض ويستعمل
مـ ـح ــل ل ـت ـص ـل ـيــح االدوات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة
ومساحته  35م 2وبدل تخمينها 333.75
د.أ .وبدل طرحها  201د.أ.
 6ـ ـ  15سهم في العقار رقم  /1080زغرتا،

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/127
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك ال ـت ـم ــوي ــل ش.م.ل .وك ـي ــاه
املحاميان حسني زبيب وفكتور ضو.
املـنـفــذ عـلـيـهــا :ن ـجــاح جـ ــواد مـكــي  /عني
بعال
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت رقـ ــم 2016/2964
ت ــاري ــخ  2017/4/11مــوضــوع ـهــا تنفيذ
كشف حساب وسندات دين عدد  3وعقد
قرض مقابل تأمني عقاري وشهادة تأمني
بـقـيـمــة  /3.658.431/د.أ .ع ــدا الـلــواحــق
والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ2017/4/12 :
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2017/3/21 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2017/3/23
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2017/4/12
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
.2017/4/19
املطروح للبيع:
الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  1996م ـن ـط ـق ــة عـ ــن ب ـع ــال
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض
ً
مساحتها  2532م 2يحدها شماال العقار
 1995وج ـن ــوب ــا ط ــري ـق ــي ف ــرع ــي وش ــرق ــا
العقار  674وغربًا العقار  ،1997ضمنها
مسبح مبلط وحــديـقــة وب ـنــاء مــؤلــف من
ارضـ ــي م ـســاح ـتــه  425م 2ي ـح ـتــوي على
مدخل ودرج وصالونان وسفرة وجلوس
ومـكـتــب وغــرفــة خــادمــة وغــرفــة ميكانيك
وغـ ــرفـ ــة نـ ــاطـ ــور وغـ ــرفـ ــة غ ـس ـي ــل وثـ ــاث
ح ـمــامــات وث ــاث شــرفــات وطــابــق علوي
مساحته  375م 2مؤلف من غرفة جلوس
وغرفة نوم رئيسية مع حمام وجاكوزي
وم ـش ـل ــح وغـ ــرفـ ــة ن ـ ــوم وم ـش ـل ــح وح ـم ــام
وجاكوزي وغرفتي نوم مع حمامني.
التخمني 1.310.000 :د.أ.
بدل الطرح 786.000 :د.أ.
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
AM
الواقع فيه  2017/10/18الساعة الواحدة

تبليغ مجهول املقام
محكمة ايجارات بيروت برئاسة القاضي
فاطمة جوني تدعو محمد مرجة لحضور
ج ـل ـســة  2017/10/18واس ـ ـتـ ــام أوراق
ال ــدع ــوى  2016/405امل ـق ــام ــه م ــن نبيله
وزن ــي ومــوضــوع ـهــا اس ـق ــاط حــق املــدعــى
عليه بالتمديد القانوني واخالئه املأجور
الكائن بالطابق السادس بالعقار /3140
رأس بيروت.
رئيس القلم بالتكليف
محمد ابراهيم

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
HASAN ALI
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يعرف عنهم شيئا
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الرقم 70/866320
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ال ـع ـقــار رق ــم  /1037/م ــن مـنـطـقــة راشـيــا
الوادي العقارية على شمال الطريق العام
الرئيسي للبلدة صعودًا ويبعد عن مفرق
راشيا ـ ـ ضهر االحمر مسافة حوالي 300/
م /2جنوبًا ويقابل العقار مفرق راشيا ـ ـ
العقبة مستشفى راشيا الحكومي ويبعد
عن سرايا راشيا مسافة حوالي 1000/م/
الــى الـشـمــال الـغــربــي ويـقــع الـعـقــار ضمن
امـ ـت ــداد س ـكــن تـ ـج ــاري ،وه ــو ع ـب ــارة عن
ارض بور سليخ ومهملة منذ زمن.
ً
حــدوده :شماال طريق عــام داخلي ،شرقًا
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1036/غ ــرب ــا ط ــري ــق ع ــام
رئيسي ،جنوبًا العقار رقم ./1034/
الحقوق العينية واالعباء:
ـ ـ ـ ـ اس ـت ـم ــاك ع ـل ــى هـ ــذا ال ـع ـق ــار بـمــوجــب
املرسوم رقم  /15820/تاريخ 1964/4/1
املحفوظ في محضر العقار رقــم  206من
منطقة ضهر االحمر  675/م /2يومي رقم
 67تاريخ التسجيل .1964/4/16
ـ ـ ـ ـ وضـ ــع ي ــد ب ـم ــوج ــب الـ ـق ــرار رقـ ــم /246
تــاريــخ  1965/4/21على  675/م /2هذا
ال ـع ـق ــار ف ــي م ـح ـضــر  /732/رقـ ــم يــومــي
 /105/تاريخ التسجيل .1965/5/5
ـ ـ دعــوى ازال ــة شيوع مقدمة لــدى الغرفة
االبـ ـ ـت ـ ــدائـ ـ ـي ـ ــة االول ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع رقـ ــم
 2015/451املدعي :ايمن سليم ابو لطيف،
املدعى عليه سليم موسى ابو زرعا.
ع ــدد االس ـهــم املـحـجــوز عـلـيـهــا371.429 :
رق ـ ـ ــم يـ ــومـ ــي  121/ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـت ـس ـج ـي ــل
.2015/2/24
طـلــب تنفيذ ورد عــن دائ ــرة تنفيذ زحلة
رقم االوراق  2016/197طلب تنفيذ الحكم
الصادر عن الغرفة االبتدائية في البقاع
رق ــم  2015/180يــومــي رق ــم  199تــاريــخ
التسجيل .2016/3/9
قيمة التخمني /594.000/ :د.أ.
بـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح :هـ ــو ال ـق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ـي ـن ـيــة
 /594.000/د.أ .خ ـم ـس ـم ــاي ــة وارب ـ ـعـ ــة
وتسعون الف دوالر أميركيًا.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ي ــوم الخميس
الواقع فيه  2017/10/5الساعة الحادية
عـشــرة صباحًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
راشيا في قاعة املحكمة.
شــروط املــزايــدة :على الــراغــب فــي الـشــراء
تنفيذًا الحـكــام امل ــواد  973 /و 978و983
أ.م.م .ان يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ
ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى ص ـنــدوق
الـ ـخ ــزيـ ـن ــة أو احـ ـ ــد امل ـ ـص ـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم كفالة
مـصــرفـيــة تـضـمــن ه ــذا امل ـب ـلــغ ،وان يعني
مقامًا مختارًا له في نطاق الدائرة اذا لم
يكن لــه مـقــام فيه او لــم يسبق لــه ان عني
مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر قلم الدائرة
مقامًا مختارًا لــه وعليه فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
كــامــل الثمن ،تحت طائلة اع ــادة املــزايــدة
بزيادة العشر واال فعلى عهدته فيضمن
الـنـقــص وال يـسـتـفـيــد م ــن ال ــزي ــادة ودف ــع
رسم الداللة البالغ خمسة باملئة.
رئيس القلم
نضال عقل

عن ضائع باسم البائع  /شركة التعمير
والـتـجــارة ش.م.ل .بالقسم  14مــن العقار
 4688منطقة االشرفية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

ق ـط ـع ــة ارض ض ـم ـن ـهــا غ ــرف ـت ــن لـلـسـكــن
قــديـمـتــي ال ـع ـهــد م ــع مـطـبــخ وح ـم ــام كما
يحتوي على بعض اشجار الزيتون ويقع
خلف حلويات الجسر الدويهي ومساحة
العقار 531م 2وبدل تخمينها  1327.5د.أ.
وبدل طرحها  797د.أ.
م ـ ــوع ـ ــد املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء
 2017/10/3الساعة الثانية عشرة ظهرًا
أمام رئيس تنفيذ زغرتا.
الراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
يدفع بدل الطرح في صندوق مال زغرتا
أو بموجب شيك مصرفي مسحوب ألمر
رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ زغ ــرت ــا وان يتخذ
م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ض ـمــن ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة أو
توكيل مـحــام ،وعليه االط ــاع على قيود
الـصـحــائــف العينية لـلـعـقــارات مــوضــوع
املزايدة وعليه زيادة عن الثمن دفع رسوم
التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول

ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
ل ـلــراغــب ب ــال ـش ــراء اي ـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح في
ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة أو ب ـمــوجــب ش ـيــك او
كفالة مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ
صـ ــور ،وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضمن
نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا
مختارًا لــه ،وبـخــال ثــاثــة ايــام تلي قــرار
االح ــال ــة عـلـيــه ايـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
اع ــادة امل ــزاي ــدة بالعشر عـلــى مسؤوليته
وب ـخــال عـشــريــن يــومــا دف ــع رس ــم الــداللــة
 %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
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