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◄ مبوب ►
تــأمــن درج ــة ثــانـيــة بقيمة /54652379/
ل.ل .ملصلحة بنك االزدهار اللبناني .ان هذا
الحق خاضع لنظام ملكية الطوابق واطلع
املشتري على نظام امللكية والحقني  1وA3
وقـبــل بهما .تــراجــع امل ــادة  16و 9مــن عقد
الـتــأمــن .حـجــز تنفيذي بــرقــم 2000/780
صـ ـ ــادر ع ــن دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ املـ ــن ملـصـلـحــة
ش ــرك ــة م ــاب ـي ــل ش.م.ل .ح ـج ــز اح ـت ـيــاطــي
رقــم  2001/460/460ملصلحة جبرايل بو
عنق .حجز احتياطي رقم 2001/502/502
ملصلحة االعتماد اللبناني ش.م.ل .حجز
تنفيذي رقــم  2001/842ملصلحة بهجت
سـعــادة قــرار رقــم  2001/63بحكم افــاس.
استحضار دعــوى رقم  2002/94ملصلحة
تـفـلـيـســة ســوبــر م ــارك ــت شـعـنــن وطــونــي
وادوار شعنني.
 2ـ ـ القسم  A5مــن الـعـقــار  568بيت مــري:
مخزن صالة على االعمدة له اربعة ابواب
ج ــرارة مفتوح بــواسـطــة ممر على القسم
 .6مساحته  215م .2ان الفسحة املرقمة
باالحرف  11و 14و 25و 26و 27و 28هي
السـتـعـمــال ال ـحــق املـخـتـلــف رق ــم  A5دون
ســواه .يشترك بملكية الحق املختلف رقم
 1و .A3ذات القيود والوقوعات كما على
القسم  A4اعاله.
 3ـ ـ القسم  A6مــن الـعـقــار  568بيت مــري:
مخزن صالة على االعمدة له ثالثة ابواب
ج ــرارة ضمنه حـمــام ودرج داخـلــي يــؤدي
الى الطابق السفلي الثاني حيث القسم 4
مساحته  184م .2ان الفسحة املرقمة من
 11الى  14هي باستعمال الحق املختلف
رقم  .A6يشترك بملكية الحق املختلف رقم
 1و .A3ذات القيود والوقوعات كما على
القسم  A4اعاله.
 4ـ ـ القسم  9من العقار  5950املتني :مدخل
وص ــال ــون ضـمـنــه مــدفــأة ومـطـبــخ مفتوح
عـلــى الـصــالــون وغــرفـتــن وح ـمــام وشــرفــة
ضمنه رطوبة يلزمه إعادة تأهيل خال من
أيــة مــوجــودات طــابــق ارض ــي لــه مستودع
وموقف سيارة في السفلي .مساحته 85
م .2ان ه ــذا الـقـســم خــاضــع لـنـظــام ملكية
الطوابق .يشترك بملكية الحقني رقم  1و3
حكم ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بعبدا عدد
 2003/1583يقضي بتنفيذ الحكم الصادر
عن دائــرة تنفيذ بعبدا بالقرار 2003/21
بإبطال عقد البيع املنظم ملصلحة ميليا
ب ــو ف ـ ــرح ش ـع ـنــن وب ـق ـي ــد ال ـق ـس ــم  9عـلــى
اس ـ ـ ــم املـ ـفـ ـل ــس شـ ـعـ ـن ــن شـ ـعـ ـن ــن ل ـض ـ ّـم ــه
الـ ــى مـ ــوجـ ــودات ال ـت ـف ـل ـي ـســة .ذات ال ـق ـيــود
والوقوعات كما على القسم  A4اعاله.
 5ـ ـ القسم  10من العقار  5950املتني :اول
وث ــان ــي دوب ـل ـك ــس ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى مــدخــل
وصالون ومطبخ وحمام وشرفة في االول
ودرج داخ ـلــي ال ــى ال ـثــانــي ال ــذي يحتوي
على غرفتني وحـمــام ومــوقــف سـيــارة في
السفلي وم ـس ـتــودع .يـلــزمــه اع ــادة تأهيل
خال من اية موجودات.
مـســاحـتــه  110م .2ذات الـقـيــود كـمــا على
القسم  9من العقار  5950املتني.
قيمة التخمني:
 1ـ ـ القسم  A4من العقار  568بيت مري =
 /123750/دوالر أميركي.
 2ـ ـ القسم  A5من العقار  568بيت مري =
 /430000/دوالر أميركي.
 3ـ ـ القسم  A6من العقار  568بيت مري =
 /368000/دوالر أميركي.
 4ـ ـ ـ ـ ال ـق ـســم  9م ــن ال ـع ـق ــار  5950امل ـت ــن =
 /164900/دوالر أميركي.
 5ـ ـ ـ الـقـســم  10م ــن ال ـع ـقــار  5950امل ـتــن =
 /219300/دوالر أميركي.
قيمة الطرح:
 1ـ ـ القسم  A4من العقار  568بيت مري =
 /74250/دوالر أميركي.
 2ـ ـ القسم  A5من العقار  568بيت مري =
 /258000/دوالر أميركي.
 3ـ ـ القسم  A6من العقار  568بيت مري =
 /220800/دوالر أميركي.
 4ـ ـ ـ ـ ال ـق ـســم  9م ــن ال ـع ـق ــار  5950امل ـت ــن =
 /98940/دوالر أميركي.
 5ـ ـ ـ الـقـســم  10م ــن ال ـع ـقــار  5950امل ـتــن =
 /131580/دوالر أميركي.
املـ ــزايـ ــدة :س ـت ـجــري ي ــوم ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع
فيه  2017/6/30الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
ق ـبــل ال ـظ ـهــر أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
وفــي محكمة املــن .فعلى راغــب الـشــراء ان
يودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح او
تقديم كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة
ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة اي ــام
تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر واال

فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الـثـمــن والــرســوم والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رســم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/912
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ص ـ ـيـ ــدا رق ــم
2007/496
طــالــب الـتـنـفـيــذ :فينيسيا بـنــك ش.م.ل.
وكيلتها االستاذة هناء وهبي
املنفذ عليه :حسن السيد محمد ابراهيم
مبلغ بالطرق االستثنائية
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :حـ ـك ــم صـ ـ ـ ــادر عــن
مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف ال ـج ـنــوب الـثــانـيــة
ت ــاري ــخ  2006/2/23امل ـب ـلــغ املـ ـط ــال بــه
/245000/د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز 2011/12/12 :ـ ـ
تاريخ تسجيله2012/2/29 :
امل ـطــروح للبيع 2400 :سهم مــن العقار
/1159قسم  B12حارة حريك:
مدخل وثالث غرف ودار وطعام ومطبخ
وحمامني  Bطابق ثاني ـ ـ حق مختلف
خــاضــع ل ـن ـظــام مـلـكـيــة ال ـط ــواب ــق ول ــدى
الكشف تبني ان القسم مؤلف من مدخل
ودار وطعام وشرفة وكوريدور ومطبخ
وبيت خالء وشرفة وثالث غرف وشرفة
وح ـمــام بــاشـغــال املـنـفــذ عليه ـ ـ ـ يشترك
فــي ملكية الحقني املختلفني رقــم  1و3
 Bوكــل مــا ورد عليهما ـ ـ مصاب ببراح
حجز احتياطي صادر عن دائــرة تنفيذ
بـعـبــدا رق ــم  96/164طــالــب الـحـجــز بنك
الكويت والعالم العربي ش.م.ل .ـ ـ حجز
احتياطي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
رق ــم  99/316ال ـحــاجــز اجـ ــود سـمـحــات
املـ ـحـ ـج ــوز ع ـل ـيــه ح ـس ــن ال ـس ـي ــد مـحـمــد
اب ــراه ـي ــم ـ ـ ـ مـحـضــر وص ــف ال ـع ـقــار رقــم
 2012/912الحاجز فينيسيا بنك ـ ـ حجز
تنفيذي رقم  2012/496صادر عن دائرة
تنفيذ صيدا.
مساحته/120/ :م 2تقريبًا.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/126000/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـط ــرح:
/75600/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :تـجــري املــزايــدة
ن ـه ــار االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2017/7/5
ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ص ـبــاحــا ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل
بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
أو مـصــرف مـقـبــول بــأســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل إقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه خالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
Miton Miah
Nasir uddin
Maruf
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا االت ـص ــال على
الرقم 81/699569
غادر العمال البنغالدشيون
Md Mamun Miah
Md Shaun
Anowar
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا االت ـص ــال على
الرقم 70/113114

للبيع او لإليجار
خانة بعبدا املنت الجنوبي أرض للبيع
الحازمية غاردينيا في أفخم الشوارع
أرض مساحة  605م 2بسعر رائع 2650
 $للمتر املربع Le Simon Real Estate
03/362009
خانة اراضي للبيع املنت الجنوبي بعبدا
الريحانية فياضية أرض مساحة 1450
م 2كــاش ـفــة وال تـحـجــب م ــوق ــع مـمـتــاز
 $ 1550للمتر الواحد Le Simon Real
Estate
03/362009
خانة بعبدا ـــ املنت الجنوبي شقة للبيع
الحازمية شقة طابق أول فوق االرض
مع تراس كبير ـ ـ  3نوم ـ ـ  3حمام بحالة
ممتازة Hot Deal
Le Simon Real Estate $ 305000
03/362009
ال ـحــازم ـيــة م ــار ت ـقــا  270م 2ـ ـ ـ  4نــوم
صــالــونــن سـفــرة شــوفــاج  ACمـجــددة
مغر
بالكامل موقف بناء قديم ـ ـ بسعر ٍ
Hot Deal $ 460000
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مــار تقال فــي أفخم الـشــوارع
شقة مساحة  205م 2ـ ـ  3نــوم صالون
س ـفــرة غــرفــة خ ــادم ــة ش ــوف ــاج مــوقـفــن
مغر  $ 355000تلفون
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا ـــ املنت الجنوبي ـــ محل للبيع
مـحــل مـســاحــة  30م 2ـ ـ ـ مـجـهــز ملحمة
 $ 210.000وسـ ــط الـ ـس ــوق ال ـت ـجــاري
والسكني (يصلح ملطعم صغير) Hot
Deal
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا املنت الجنوبي شقق لإليجار
الحازمية مار تقال في أفخم الشوارع ـ ـ
شقة مساحة  210م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ صالون
سـفــرة غــرفــة خــادمــة كاشفة جــزئـيــا .ط
اول فوق األرض مع تراس خلفي بسعر
مغري  $ 1300شهريًا
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية  160م 2ـ ـ  3نــوم مع باركية ـ ـ
صالون ـ ـ سفرة شرفة مغلقة بالزجاج
ـ ـ ـ ـ مـ ـج ــددة ب ــال ـك ــام ــل م ــوق ـف ــان ـ ـ ـ ـ  ACـ ـ ـ
مغر $ 270000
جفصني .بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
بـعـبــدا بـطـشــاي  108م 2ـ ـ ـ  2ن ــوم كبار
ـ ـ بناء جديد ـ ـ صــالــون ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ
حمامان ـ ـ موقفان $ 163000
Le Simon Real Estate 03/362009
ب ـع ـبــدا ـ ـ ـ بــرزي ـل ـيــا طــابــق سـفـلــي أول ـ ـ
كاشف ال يحجب  230م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ غرفة
جلوس ـ ـ شوفاج  ACـ ـ موقفان ـ ـ تراس
 150مLe Simon Real $ 520000 2
Estate 03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال الساحة  205م 2ـ ـ 3
نوم صالون ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ  4حمامات موقفان ـ ـ شوفاج ـ ـ بسعر
مغر Le Simon Real Estate $ 350000
ٍ
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  263م 2ـ ـ  4نوم ـ ـ
باركية صالونان كبار ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ
مجددة بالكامل ـ ـ شوفاج  ACـ ـ موقف
بسعر رائــع Le Simon Real $ 460000
Estate 03/362009
الحازمية ـ ـ مــار تقال  212م 2ـ ـ كاشفة
كل بيروت مجددة بالكامل ـ ـ  3نوم كبار

م ــع خ ــزائ ــن حــديـثــة ـ ـ ـ صــالــونــان غــرفــة
سفرة ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ  ACـ ـ
بــارك ـيــة مــوقــف Le Simon $ 465000
Real Estate 03/362009
الحازمية مار تقال ـ ـ  235م 2ـ ـ  3نوم كبار
ـ ـ صالونان غرفة سفرة ـ ـ غرفة خادمة
شــوفــاج ـ ـ موقف كاشفه ال تحجب كل
طابق شقة  $ 410000نهائي Le Simon
Real Estate 03/362009
ال ـحــازم ـيــة ـ ـ ـ م ــار ت ـقــا ال ـســاحــة ـ ـ ـ 320
م 2كــاش ـفــة ب ــارك ـي ــه ـ ـ ـ ـ غ ــرف ــة ج ـل ــوس ـ ـ
صالونان ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ  5حمامات ـ ـ
طاقة شمسية ـ ـ غرفة خادمةLe Simon .
Real Estate 03/362009
ال ـحــازم ـيــة م ـس ـتــودع  450م نــزلــة بيك
اب Le Simon Real Estate $ 450000
03/362009
الحازمية غاردينيا ـ ـ مستودع ـ ـ يصلح
مل ـك ـتــب  215م 2م ــوق ـف ــان ب ـس ـعــر رائ ــع
 $ 200000ن ـه ــائ ــي Le Simon Real
Estate 03/362009

AC- Chemine 24000$ per year
Le Simon Real Estate 03/362009
خ ــان ــة املـ ـ ــن الـ ـجـ ـن ــوب ــي بـ ـعـ ـب ــدا شـقــق
لإليجار
ال ـحــازم ـيــة ف ــي أف ـخــم الـ ـش ــوارع – شقة
مساحة 285م 4 – 2نوم – بناء جديد –
صالونني – منظر رائع – شوفاج
 $24000 ACسنويا ستة سلف
Le Simon Real Estate 03/362009
م ـس ـتــودعــات لـلـبـيــع – امل ــن الـجـنــوبــي
بعبدا
الـحــازمـيــة – مـسـتــودع للبيع مساحة
210م 2يصلح ملكتب او كوافير او اي
تجارة اخرى$200000 :
Le Simon Real Estate 03/362009
املنت الجنوبي بعبدا – شقق للبيع
الـحــازمـيــة – شـقــة مـســاحــة 160م3 – 2
ن ــوم –  3ح ـم ــام – ص ــال ــون – س ـف ــرة –
بلكون مقفل – مجددة بالكامل – موقف
– بسعر مغر $255000
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ طابق سفلي اول
كاشفة ال تحجب ـ ـ مـجــددة بالكامل ـ ـ
 270م 2سند ـ ـ مع تــراس شوفاج ـ ـ AC
ـ ـ ـ مــوقـفــان Le Simon Real $ 390000
Estate 03/362009

خانة اراضي للبيع املنت الجنوبي بعبدا
Baabda Brazilia – very luxury area
– land 1000m2 – very nice – BLT
40,123 – 3000$
Le Simon Real Estate 03/362009

شقق لإليجار
Hazmieh – martakla – 260 m2 – in– side – top roof – terrace 150 m2
very nice view – 3 bdr – 2 big salon
– 4 toilettes – 16500$ per year – le
simon real estate 03/362009

خانة املنت الجنوبي بعبدا مكتب للبيع
– Hazmieh – main road – office 80m2
1 parking – Brand New Bld
Le Simon Real Estate 03/362009

Hazmieh – martakla – duplex – 330 m2
– – very good furnished – chauf – AC
chemine – 24000$ per year – 1 year in
adv – le simon real estate 03/362009
Hazmieh – 285 m2 – 4 bdr – 2 salon
– view – 2 parks – chauf – AC – cave
– 24000$ per year – 1 year in adv – le
simon real estate 03/362009
– Hazmieh – Aprt – 285 m2 – 4 bdr
– Brand New – 2 big salon – 2 parking
cave – chauf – Very Nice View 800000$
le simon real estate 03/362009
خانة املنت الجنوبي بعبدا شقق للبيع
Hazmieh – Martakla - 270 m2 + Terrace 120 m2 – Decorated - Very Nice
View - 2 parking – chauf - AC 410000$
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مارتقال شقة 250م 2في أفخم
ال ـشــوارع –  4نــوم – صالونني – غرفة
خادمة –  4حمامات – منظر رائــع وال
يحجب $460000
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مارتقال – في أفخم الشوارع
– شقة 255م – 2طابق سفلي أول – 3
نــوم  +جـلــوس – صــالــونــن – سـفــرة –
غرفة خادمة – شوفاج
بسعر مغر AC - $500000
Le Simon Real Estate 03/362009
خ ــان ــة املـ ــن ال ـج ـنــوبــي – ب ـع ـبــدا شقق
مفروشة لإليجار
ال ـح ــازم ـي ــة – م ــارت ـق ــا – دوب ـل ـك ــس –
مـفــروشــة – مـســاحــة 300م 2فــي أجمل
الشوارع – فرش رائع – شوفاج

شقة للبيع في الحازمية  -مارتقال في
أفخم املواقع مساحة 265م - 2جلوس
 3نوم 4 -حمام صالونني  -سفرة -chemine
موقفني  -كاف  -شوفاج  -موتور-
غرفة خادمة  -بناء عمره  13سنة
كاشفة وال تحجب بسعر $580000
03362009 Le Simon Real Estate
شقة لإليجار في الحازمية مساحة
190م - 2مفروشة بالكامل 3 -نوم
 جلوس  -صالون  -سفرة 3 -حمام-موقفني  -كاف  -شوفاج
 - ACشارع هادىء بسعر مغري $1000
شهريآ 6أشهر سلف
03362009 Le Simon Real Estate
شقة للبيع في الحازمية  -ساحة
مارتقال مساحة  260م - 2صالونني
كبار 3 -نوم كبار  -سفرة  4 -حمامات
 موقفني  -شوفاج  -غرفة خادمة -بسعر مغري $ 450000
03362009 Le Simon Real Estate
شقة للبيع في املنصورية الديشونية
 مساحة 82م - 2صالون  -سفرة -2نوم  -حمامني  -موقف  -كاشفة وال
تحجب بسعر 115000$
03362009 Le Simon Real Estate
شقة للبيع في الحازمية  -مارتقال في
أجمل املواقع مساحة 225م - 2جلوس
 3نوم 4 -حمام صالونني  -سفرة -ديكور جفصني  -باركيه في الغرف
موقف  -كاف  -شوفاج
موتور -غرفة خادمة AC
بناء عمره  15سنة كاشفة وال تحجب
بسعر $ 525000
03362009 Le Simon Real Estate

