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إعالنات

يوم الثالثاء في  2017/11/7موعدًا إلجراء
الـكـشــف الـحـ ّـســي عـلــى الـعـقــار وتـعـيــن يــوم
الـثــاثــاء فــي  2017/12/5مــوعـدًا أم ــام هذه
املحكمة إلعــادة التكوين وعلى كل صاحب
ح ــق أو ل ــه ع ــاق ــة بــال ـع ـن ـصــر املـ ـ ــراد إعـ ــادة
تـكــويـنــه أن ي ـت ـقــدم بـطـلـبــه ح ـســب األص ــول
معززًا باملستندات املؤيدة.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ق ــرر الـقــاضــي ال ـع ـقــاري فــي الـجـنــوب إع ــادة
تكوين صحائف عينية مؤقتة فــي منطقة
س ـل ـع ــا الـ ـعـ ـق ــاري ــة ق ـ ـضـ ــاء ص ـ ــور بـ ـص ــورة
قضائية ودعــوة كل من له عالقة بالعنصر
امل ـف ـقــود لـتـقــديــم ال ـط ـل ـبــات ح ـســب األص ــول
م ـع ــززة ب ـمــا ت ــوف ــر م ــن امل ـس ـت ـنــدات امل ــؤي ــدة
لغاية موعد جلسة املحاكمة يــوم الثالثاء
ب ـت ــاري ــخ  2017/11/28مــاح ـظــة لــإطــاع
على الصحائف أعاله مراجعة قلم املحكمة
العقارية في صيدا.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1804
القاضي الرئيسة ندين مشموشي
املنفذ :بنك صادرات إيران /وكيله املحامي
شادي رفيق الخوري.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ق ــاس ــم ح ـس ــن غـ ـ ــدار بـصـفـتــه
ال ـش ـخ ـص ـيــة وب ـص ـف ـت ــه ال ـك ـف ـي ــل بــال ـت ـكــافــل
والتضامن مع شركة صن اليت ش.م.م
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :سـ ـن ــدات دي ـ ــن وك ـشــف
حساب وعقد تأمني من الــدرجــة األولــى مع
ً
شهادة قيد تحصيال ملبلغ  203000د.أ عدا
اللواحق والفوائد.
العقار املطروح للبيع
كــامــل الـقـســم رق ــم ( 23ثــاثــة وعـشــريــن) من
الـعـقــار رق ــم ( 1791أل ــف وسبعمئة وواح ــد
وتسعني) من منطقة حارة حريك العقارية،
وهو عبارة عن مدخل و 3صالونات وطعام
وغرفة ومطبخ و 3حمامات وشرفات ودرج
داخ ـلــي ي ــؤدي إل ــى الـطــابــق الـســابــع املــؤلــف
من مدخل وجلوس وغرفتني وغرفة قرميد
وغــرفــة خــادمــة و 3حـمــامــات وشــرفــات ،وله
موقفي سيارة رقم  23ـ ولدى الكشف تبني أن
هذا القسم هو عبارة عن طابقني دوبلكس
 6و 7مـخـصــص لـلـسـكــن سـيـمــا أن الـطــابــق
السادس مؤلف من مدخل وصالون وطعام
ومطبخ وحمامني وغرفة خــدم و 4شرفات
فـ ــي حـ ــن أن الـ ـط ــاب ــق الـ ـس ــاب ــع م ــؤل ــف مــن
مدخل وجلوس و 3غرف نوم وكوريدور و3
حمامات و 3شرفات مع اإلشارة إلى أنه تم
التنقل بني هذين الطابقني عبر درج داخلي
أو مــن خــال اسـتـعـمــال الـبــابــن الــرئـيـســن ـ
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حق مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
ـ يشترك فــي ملكية الحقني املختلفني 1و3
وكل ما مرد عليهما ـ حق استعمال كل من
الفسحتني املحددة باألرقام  5و 6و 7و 8و9
و 10والفسحة الثانية  11و 12و 13و 14و15
و 16و 17و 18و 19و 20و 21و 22الكائنني
في القسم املشترك رقم  .3عدل نظام امللكية
بإضافة القسم رقم  24املفرز عن القسم رقم 5
بالعقد رقم  2007/1592وبموجب املحضر
الفني رقــم  .2007/1192إستحضار دعــوى
مــن املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة األولـ ــى املــال ـيــة في
بعبدا رقم  2012/679مقدم من شركة ميدل
إيست بوجه مالك القسم.
مساحة القسم/324 :م 2تقريبًا
بدل
قيمة التخمني 486000 :د.أ
الطرح 250011 :د.أ
تاريخ ومكان البيع:
تحدد يوم األربعاء الواقع فيه 2017/12/13
الساعة الحادية عشر صباحًا موعدًا للبيع
ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي أمـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة فــي
املــزايــدة إي ــداع مبلغ م ــواز لثمن الـطــرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول باسم
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بعبدا أو تقديم كفالة
مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ محل إقامة
ض ـمــن ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة ،ك ـمــا عـلـيــه وب ـخــال
ثــاثــة أي ــام م ــن ت ــاري ــخ ق ــرار اإلح ــال ــة إي ــداع
الثمن تحت طائلة إع ــادة املــزايــدة بالعشر
على مسؤوليته كما عليه وبخالل عشرين
يومًا تلي اإلحالة دفع الثمن ورســم الداللة
 %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/73
املنفذ :علي سميح رسالن
املنفذ عليهم :عاطف صيداوي ورفاقه
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم محكمة استئناف
ال ـن ـب ـط ـيــة امل ــدن ـي ــة رقـ ــم  2017/10امل ـصــدق
لحكم بداية النبطية رقم  2016/10واملنتهي
إلـ ـ ــى إع ـ ـ ــان عـ ـ ــدم ق ــاب ـل ـي ــة الـ ـعـ ـق ــار /1432
النبطية التحتا للقسمة العينية وطرحه
للبيع بــاملــزاد العلني وتــوزيــع الـثـمــن وفــق
مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/2/21 :
تاريخ تبليغ اإلنذار 2017/4/10:
الـعـقــار املــوصــوف 2400 :سهمًا مــن العقار
/1432ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـت ـح ـتــا ع ـب ــارة ع ــن أرض
ضمنها بناء مؤلف من ثالث طوابق قديمة
تصل إليه عبر طريق داخلي.
مساحته463 :م2
التخمني400,000 :د.أ

الطرح360,000 :د.أ
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار الخميس
الواقع في  2017/12/7الساعة  11,00ظهرًا
أم ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ الـنـبـطـيــة ،تطرح
ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد الـعـلـنــي العقار
امل ــوص ــوف أع ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
إي ــداع بــدل الـطــرح فــي قلم الــدائــرة بموجب
ش ـي ــك م ـص ــرف ــي م ـن ـظــم ألمـ ــر رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ النبطية واتخاذ محل إقامة له ضمن
نطاقها وإال عد قلمها مقامًا مختارا له ما
ً
لــم يكن ممثال بمحام ،وعليه اإلطــاع على
قـيــود الصحيفة العينية لـلـعـقــار املـطــروح
ودفع الثمن والرسوم ضمن املهلة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2013/1069
املنفذ :ميشال حنا الحايك ،وكيله املحامي
أمني نفاع
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم :ي ــوس ــف وجـ ــرجـ ــي م ـخــول
البيطار وميشال وأدلـيــد وج ــوزف وأليندا
وأورلندو وجان وأرسلينو وأزفلدو وماري
سـلـسـتــا وس ـم ـع ــان ش ـك ــري ال ـب ـي ـطــار هيلد
برتو البير بيطار ـ بواسطة رئيس القلم.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـحـ ـك ــم الـ ـ ـص ـ ــادر عــن
املحكمة اإلبتدائية الرابعة في جبل لبنان
امل ــن ال ـنــاظــرة بــالــدعــاوى الـعـقــاريــة تــاريــخ
 2001/2/19ق ــرار رقــم  2001/715القاضي
ب ــإزال ــة ال ـش ـيــوع ف ــي ك ــل م ــن ال ـع ـق ــارات رقــم
 324و 1681و 1682و 1574ب ـي ــت ش ـبــاب
ع ــن طــريــق بـيـعـهــا ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي عـلــى أن
يعتمد كــاســاس للطرح فــي املــزايــدة األولــى
الثمن ال ــوارد فــي تقرير الخبير بعد إعــادة
ال ـت ـخ ـم ــن /861000/د.أ ل ـل ـع ـق ــار/324 /
و/11200/د.أ للعقار /1681/و/123000/د.أ
للعقار /1682/و/9500/د.أ .للعقار /1574/
ع ـل ــى أن تـ ـ ــوزع امل ـب ــال ــغ ل ـل ـمــال ـكــن بـنـسـبــة
حـصـصـهــم ف ــي ك ــل م ــن ال ـع ـق ــارات امل ــذك ــورة
أعاله وتدريكهم الرسوم والنفقات بالنسبة
إياها.
تاريخ محضر الوصف2016/6/4 :
تاريخ تسجيله لدى أمانة السجل العقاري:
2016/10/4
العقارات املطروحة للبيع:
1ـ الـ ـعـ ـق ــار 324/ب ـيــت ش ـب ــاب :قـطـعــة أرض
مشتملة على أشـجــار حرجية مــن سنديان
وعـ ـف ــص وم ـخ ـت ـل ــف .م ـس ـت ـط ـيــل ال ـش ـك ــل ال
بناء عليه ومنحدر يقع فــي حــي الصوانة.
مساحته /2460/م 2يحده غربًا  325شرقًا
طريق عام شماال  325جنوبًا  326و.317
2ـ ال ـع ـق ــار1574/ب ـي ــت ش ـب ــاب :قـطـعــة أرض
ضمنها شجرتي زيـتــون وشـجــرة حامض
غير صالح للبناء مساحته /190/م 2يحده
ً
غربًا 1573شرقًا وشماال طريق عام جنوبًا
.1573
قيمة التخمني:
ال ـع ـق ــار  /324/ب ـيــت ش ـب ــاب =/861000/
دوالر أميركي.
الـعـقــار/1574/بـيــت شباب = /9500/دوالر
أميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض:
العقار/324/بيت شـبــاب= /697410/دوالر
أميركي.
ال ـع ـقــار /1574/بيت شـ ـب ــاب=/7695/دوالر
أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري يــوم الجمعة الــواقــع في
 2017/11/24الساعة العاشرة صباحا أمام
رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ وف ــي مـحـكـمــة امل ــن.
فعلى راغــب الـشــراء أن يــودع قبل املباشرة
باملزاد قيمة الطرح أو تقديم كفالة معادلة
وات ـخ ــاذ مـحــل إق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة
وخــال ثالثة أيــام تلي اإلحــالــة ،عليه إيــداع
ك ــام ــل ال ـث ـمــن ت ـحــت طــائ ـلــة إعـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بــزيــادة الـعـشــر وإال فعلى عـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل
عشرين يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات
بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم زياد داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب ألكسا الياس لحود أحد ورثة املرحوم
الـ ـي ــاس ع ـب ــدال ـل ــه ل ـح ــود س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ــدل
ضائع للعقار  325بريح
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبدالصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طلب صالح حسني كركي وكيل روبير أمني
مغامس سندات ملكية بدل ضائع للعقارات
 ،319 ،315 ،313 ،193 ،178 ،173دير دوريت
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في الشوف
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب ي ــوس ــف ف ــري ــد الـ ـق ــزي وك ـي ــل ب ـطــرس
ش ـكــرال ـلــه الـ ـق ــزي س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ضــائــع
للعقار  181الجية
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب غ ــازي كميل صـبــرا األع ــور أحــد ورثــة
كميل سليمان صبرا األعور هو نفسه كميل
س ـل ـي ـمــان ص ـب ــرا س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ضــائــع
للعقار  856قرنايل
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب عـلــي مـحـمــود شـلـهــوب وك ـيــل محمد
راش ــد أنـيــس حــرب سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  1552الشياح
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب فــريــال لويس يــونــان سند ملكية بدل
ضائع للعقار  2032الشياح
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب ي ــوس ــف س ـل ـي ــم زع ـ ـ ـ ــرور وكـ ـي ــل زي ــن
ال ـعــابــديــن أح ـم ــد ص ــائ ــغ س ـنــد مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار  7/6560الشياح
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ب ــول ب ـي ــار أب ــو ف ــاض ــل وك ـي ــل ال ـيــاس
نجيب زي ــن ال ـهــوا سـنــد ملكية ب ــدل ضائع
للعقار  1745حمانا
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب خــالــد ف ــاروق كساسير وكـيــل يوسف
توفيق الحكيم سند ملكية بــدل ضائع عن
حصته في العقار  2585بيصور
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثامنة
صادر عن دائرة تنفيذ صغبني
الرئيس وسيم التقي
باملعاملة التنفيذية رقم  2014/40موضوع
استنابة دائرة تنفيذ بعبدا رقم 2013/2224
طــال ـبــة الـتـنـفـيــذ :جــورج ـيــت يــوســف ن ـجــم ـ
وكيلها املحامي جوزيف بصيبص.
املنفذ عليه :شوقي شكيب فرحات ـ صغبني
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :إقـ ــرار بـقـيـمــة /28000/
دوالر أميركي عدا الفوائد واللواحق
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـه ــار الـخـمـيــس
الــواقــع فــي  2017/11/16الـســاعــة الـحــاديــة
ع ـش ــرة ص ـبــاحــا أمـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تنفيذ
صغبني في قاعة املحكمة.
الـعـقــار امل ـطــروح للبيع /1200/ :سهمًا في
العقار رقم  /3062/صغبني.
ي ـقــع ال ـع ـقــار رق ــم  /3062/ف ــي وس ــط بـلــدة
صغبني وهــو عـبــارة عــن قطعة أرض تبلغ
مساحتها  /449/م 2ويحتوي على منزل
وح ــدي ـق ــة ت ـح ـتــوي ع ـلــى س ـتــة ن ـص ــوب مــن
الفاكهة واملـنــزل عـبــارة عــن بـنــاء مــؤلــف من
ثالث طوابق من اللنب.
الـطــابــق األرض ــي :يحتوي على ممر مــوزع
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ودرج داخ ـ ـلـ ــي ي ـص ــل إل ـ ــى الـ ـط ــاب ــق األول
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى خـ ـم ــس غ ـ ـ ـ ــرف ،األب ـ ـ ـ ــواب
الــداخ ـل ـيــة م ــن امل ـع ــاك ــس وال ـس ــوي ــد املـطـلــي
بالبويا ،النوافذ من الحديد الصناعي.
الطابق األول :مؤلف من مدخل ودار وغرفة
للطعام ومطبخ ومنافع وممر ضمنه ثالث
غ ـ ــرف ل ـل ـس ـكــن وحـ ـم ــام وف ـ ــران ـ ــدا خــارج ـيــة
وبلكون ودرج يؤدي إلى الطابق الثاني.
ال ـط ــاب ــق ال ـث ــان ــي :ي ـس ـكــن ف ـيــه امل ـن ـفــذ عليه
ش ــوق ــي ف ــرح ــات وي ـت ــأل ــف م ــن م ــدخ ــل ودار
وغــرفــة لـلـطـعــام وج ـلــوس ومـطـبــخ ومنافع
وم ـم ــر ض ـم ـنــه ثـ ــاث غـ ــرف ل ـل ـن ــوم ،وح ـمــام
وف ــران ــدا خــارج ـيــة وث ــاث بـلـكــونــات ودرج
يؤدي إلى السطح وحالة البناء وسط.
حـ ــدوده :يـحــده شـمــاال طــريــق ع ــام وجنوبًا
العقارات  3069و 3074و 3075وشرقًا العقار
 2995وغربًا العقار  3061وطريق عام
قيمة التخمني /1200/سهما /154837,5/:
دوالر أميركي.
ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح املـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــض /1200/:س ـه ـم ــا:
/44435,106/دوالر أميركي.
شـ ــروط املـ ــزايـ ــدة :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة أن يـ ــودع بــاســم
رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ صـغـبــن قـيـمــة الـطــرح
ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة أو م ـصــرف مـقـبــول
أو تقديم كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل
إقامة ضمن نطاق هــذه الــدائــرة ،إذا لم يكن
ل ــه م ـقــام ف ـيــه ،وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة أيـ ــام من
صدور قرار اإلحالة إيداع الثمن تحت طائلة
ً
اعتباره ناكال وإع ــادة املــزايــدة على عهدته
فيضمن الـنـقــص وال يستفيد مــن الــزيــادة
وعليه خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور
قرار اإلحالة دفع رسم الداللة.
رئيس القلم
أحمد مصطفى
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عــن رغبتها فــي إجــراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ــروض ل ـت ــأه ـي ــل س ـق ــف خـ ــزان
( )20/1س ـعــة 20000م 3لـلـفـيــول أويـ ــل في
معمل ال ــذوق ال ـحــراري .يمكن للراغبني في
االشتراك باستدراج العروض املذكور أعاله
الحصول على نسخة من دفتر الشروط من
مصلحة الــديــوان ـ أمــانــة السر ـ الطابق 12
(غــرفــة  )1223مبنى كـهــربــاء لبنان ـ طريق
النهر وذل ــك لـقــاء مبلغ ق ـ ــدره /50000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ طــريــق النهر ـ الـطــابــق " "12ـ املبنى
املركزي .علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض
هو نهار الجمعة الواقع فيه 2017/11/24
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/10/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2076

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
Asnaku hussen ebrahim
من عند مخدومها ,الرجاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 03/262509
غادر العامل البنغالدشي
mohammad sohel mollik
من عند مخدومه ,الرجاء ممن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على
الرقم 70/139140
غادرت العاملة االثيوبية
asnakech agato onchere
من عند مخدومها ,الرجاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 03/307005
غادر العامالن البنغالدشيان
SOMRAT
KABIR HOSEN
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/331175

