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اعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

رئيس دائرة التنفيذ وفي محكمة املنت.
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل املباشرة
باملزاد قيمة الطرح أو تقديم كفالة
معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق
الدائرة وخالل ثالثة ايام تلي االحالة،
عليه ايداع كامل الثمن تحت طائلة
اعادة املزايدة بزيادة العشر واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة الرقم 2013/199
املـ ـنـ ـف ــذ :ف ـ ـ ــادي فـ ــرحـ ــات أبـ ـ ــو فـ ــرحـ ــات ـ ـ ـ ـ
وكيله املحامي جــورج الزعني الــذي حل
ّ
بالتنفيذ محل املنفذة منى أنور األسود.
املنفذ عليهم :نجال الـيــاس ف ــارس عزيز
األس ــود وسـلـيــم وقـنــوعــة الـيــاس االســود
ون ـج ـي ــب وفـ ـ ـ ــارس ونـ ـ ــور ون ـج ـل ــه سـلـيــم
األسود ـ ـ بواسطة رئيس القلم.
السند التنفيذي :حكم الغرفة االبتدائية
الـتــاسـعــة فــي جـبــل لـبـنــان امل ــن ق ــرار رقــم
 2012/442تاريخ  2012/11/29القاضي
بــاعـتـبــار ان الـعـقــار رق ــم  /2287/برمانا
غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة ع ـي ـنــا ب ــن ال ـشــركــاء
وب ــإزال ــة ال ـش ـيــوع فـيــه ع ــن طــريــق طــرحــه
للبيع بــاملــزاد العلني للعموم لصالحهم
امـ ـ ـ ــام دائـ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ املـ ـخـ ـتـ ـص ــة ع ـلــى
ان يـعـتـمــد اس ــاس ــا ل ـل ـطــرح ف ــي امل ــزاي ــدة
االول ــى املبلغ املـقــدر مــن الخبير والبالغ
 /2350150/دوالر أميركي وبتوزيع ناتج
الثمن والرسوم واملصاريف بنسبة ملكية
كل منهم بحسب قيود الصحيفة العينية.
تاريخ محضر الوصف.2014/6/23 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2014/6/30 :

العقار املـطــروح للبيع :كامل العقار رقم
 /2287/ب ــرم ــان ــا ارض ضـمـنـهــا بعض
اشـجــار الصنوبر ومقسوم الــى قطعتني
حيث تمر فيه طــريــق معبدة وتستعمل
للعموم مساحته /4690/م 2يحده غربًا
العقار رقــم  /2288/ومجرى مــاء شتوي
ـاال طريق
شــرقــا الـعـقــار رقــم  /2286/شـمـ ً
عام جنوبًا حدود منطقة املسقى والغابة
ومجرى ماء شتوي.
ت ـخ ـط ـيــط ت ـص ــدي ــق ت ـخ ـط ـيــط ب ــامل ــرس ــوم
 /9520/تاريخ  2012/12/12بملف ./33/
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /2350150/ :دوالر
أميركي.
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح ب ـ ـع ـ ــض ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
 /1692108/دوالر أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2015/3/20ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ وفــي محكمة
امل ــن .فـعـلــى راغ ــب ال ـش ــراء ان ي ــودع قبل
امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قيمة ال ـطــرح أو تقديم
كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة وخ ـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تلي
االح ــال ــة ،عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـشــر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفــع الثمن والــرســوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
صادر عن القاضي العقاري االضافي في
النبطية
بـتــاريــخ  2014/12/11تـقــدم املــدعــو أسد
مـحـمــود أب ــو ده ــن مــن حــاصـبـيــا ،بوكالة
املحامي سامر زويهد بطلب سجل بالرقم
 2014/222يــرمــي ال ــى تـصـحـيــح الخطأ
املادي الحاصل على صحيفة العقار رقم
 /1736حــاصـبـيــا ،واع ـت ـبــار مــالـكــه ورثــة

م ـح ـمــود ق ــاس ــم أبـ ــو ده ـ ــن ،ول ـي ــس ورث ــة
قاسم أبو دهن ،وتكليف كل ذي مصلحة
التقدم بمالحظاته في القلم ،خالل مهلة
عشرة أيام من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أحمد عاصي
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
مـ ــوجـ ــه ال ـ ـ ــى املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :ع ـ ـمـ ــاد ع ـلــي
الساحلي املجهول محل االقامة
ت ـن ــذرك ه ــذه ال ــدائ ــرة س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االن ـ ــذار الـتـنـفـيــذي وقـ ــرار الحجز
االحتياطي رقم  2012/15ومرفقاتهما في
املعاملة رقــم  2011/1900املتكونة بينك
وبــن بنك بيبلوس ش.م.ل .بخالل /30/
يومًا من تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة
مختار ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها
مقامًا مختارًا تتبلغ بواسطته كل االوراق
املوجهة اليك في املعاملة املذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري ال ـث ــان ـي ــة فــي
الشمال
طـلــب انـ ــدره س ـع ــاده بــوكــالـتــه ع ــن سليم
وي ــوس ــف وي ـع ـق ــوب الــدج ـي ـجــي س ـنــدات
بــدل ضــائــع للعقار  1877و 1878و1879
كفرحزير
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقارية في الشمال
طلبت اشلي رعيش بوكالتها عن سهيل
رعيش سند بدل ضائع  1101بنشعي
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري ال ـث ــان ـي ــة فــي
الشمال
طـلــب جميل مـعــوض بصفته اح ــد ورثــة
مخايل معوض شهادات قيد بدل ضائع
للعقارين  60و 2822اهدن
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل ال ـع ـق ــاري ــة ال ـث ــان ـي ــة فــي
الشمال
طلبت سعاد متى بصفتها شارية حصة
جوزف متى بالعقار  1515حصرون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

اعالن خاص
من
جريدة األخبار
تفيـد «شركة أخبار
بيروت ش .م .ل»
الناشـرة لجريدة
بـان عقـد التمثيل اإلعالني
الحصري مع شـركة
«بروموفيكس» تنتهي
صالحياتـه بتاريخ  31كانون
الثاني .2015

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب انطوان بشاره بويز سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار  /569/ضبيه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ميالد يوسف ناصيف سند تمليك
ب ــدل ضــائــع بــالـعـقــار  /248/الـقـســم /7/
برج حمود
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

وعليه ،وابتداء
من  1شـباط  2015سوف
يكـون بمقدور جميع
الشـركات اإلعالنية والزبائن
التعامل معها مباشـرة
مـن داخل وخارج لبنان
عبـر اإلتصال على الرقم:
 00961-1-759500أو
عبـر البريد اإللكتروني:

ads@al-akhbar.com

