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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

زوجته ساره ميشال نصرالله
أوالده سليم وزوجته داريــن مقبل
وعائلته
جوزف
جان كلود
ميشال
ب ـنــاتــه نـ ــدى أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم إيـلــي
ّ
كيال وأوالدها
ل ـ ـي ـ ـلـ ــى زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة طـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــوس م ـط ــر
وعائلتها
هال زوجة دافيد ماضي وعائلتها
أشقاؤه جميل وعائلته
أوالد املرحوم عساف وعائالتهم
أوالد املرحوم موسى وعائالتهم
أوالد املرحوم يوسف وعائالتهم
ّ
قصير أرملة شقيقه املرحوم
كلير
وديع وأوالدها وعائالتهم
ش ـق ـي ـق ــات ــه سـ ـمـ ـي ــره زوج ـ ـ ـ ــة ج ــان
الشامي وعائلتها
أوالد املرحومة ماري أرملة جريس
ميلع وعائالتهم
امل ــرح ــوم ــة م ــادل ــن زوج ـ ــة ج ــوزف
شلش وأوالده
وعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوم ع ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــات املـ ـ ــري ـ ـ ـجـ ـ ــات
وأن ـس ـبــاؤهــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ينعون إليكم فقيدهم املرحوم
سمير جرجس البشعالني
املـنـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى الـيــوم
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء  21آب  2019م ـت ـ ّـم ـم ــا
واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة والـ ـنـ ـص ــف بـعــد
ظ ـهــر الـ ـي ــوم ال ـج ـم ـعــة  23ال ـج ــاري
فــي كنيسة مــارجــرجــس ،املريجات
ح ـي ــث ي ـ ـ ـ ــوارى ال ـ ـثـ ــرى فـ ــي م ــداف ــن
العائلة.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
ً
ابتداء من الساعة
صالون الكنيسة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر ويــوم
ال ـس ـب ــت  24ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون
كـ ـنـ ـيـ ـس ــة مـ ـ ــاريـ ـ ــوسـ ـ ــف الـ ـحـ ـكـ ـم ــة،
األش ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة ابـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ً
ـداء م ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة

زوج ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــد :ن ـ ـ ــادي ـ ـ ــا ج ـم ـي ــل
السويدي
أوالده :املهندس جوزف (مدير عام
فــي وزارة الـخــارجـيــة واملـغـتــربــن)
زوجته املهندسة نجاة ابــو الجلد
وأوالده
اي ـل ــي (ع ـض ــو مـجـلــس ب ـلــديــة بــرج
ح ـ ـمـ ــود) زوج ـ ـتـ ــه مـ ـيـ ـش ــال زك ــري ــا
واوالده
ب ـنــاتــه :وفـ ــاء (أسـ ـت ــاذة ف ــي الـكـلـيــة
الحربية)
نورما (رئيس مصلحة الصندوق
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ف ـ ــي وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
وال ـب ـل ــديــات) زوج ـه ــا روج ـي ــه فــرح
وأوالدها
ج ــوزف ــن زوجـ ـه ــا امل ـه ـن ــدس ج ــان
بستاني وأوالدها
سـ ـ ـ ــوزان (رئ ـ ـيـ ــس دائـ ـ ـ ــرة الـ ـش ــؤون
االداري ـ ـ ـ ــة ف ــي ب ـلــديــة بـ ــرج ح ـمــود)
زوج ـه ــا امل ـه ـنــدس جـ ــوزف جعجع
وأوالدها
وأنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم ي ـ ـن ـ ـعـ ــون ف ـق ـي ــده ــم
املرحوم
مخايل سعيد نصير
(مدير اتحاد بلديات املنت)
تقبل التعازي اليوم الجمعة وغدًا
السبت  23و 24الجاري ابـتـ ً
ـداء من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
حتى الـســادســة مـسـ ً
ـاء فــي صالون
ك ـن ـي ـســة م ــاري ــوس ــف بـ ــرج ح ـم ــود،
حارة صادر.

انتقلت إلى رحمته تعالى فقيدتنا
ال ـغــال ـيــة امل ــأس ــوف ع ـلــى صـبــاهــا
املرحومة:
فرح غسان الزين
والدتها الحاجة رفيقة عبد الكريم
الزين شقيقة املرحوم علي شفيق
ومحمد سعيد عبد الكريم الزين
أبناؤها :إبراهيم خليل أسعد
بناتها :شيرين ،مايا وتمارا
أشقاؤها :علي ،ربيع وماجد
شقيقتها :جنية
أصهرتها لبناتها :بــال قبيسي،
علي خليل وداوود قمح
صهرها لشقيقتها :محمد حمية
تقبل التعازي يوم السبت الواقع
في  ٢٤آب من الساعة الثالثة بعد
الظهر وحتى السابعة في جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه الـعـلـمــي،
جانب بناية خطيب وعلمي.
ل ـل ـف ـق ـي ــدة ال ــرحـ ـم ــة و ل ـك ــم األجـ ــر
والثواب
إنا لله و إنا إليه راجعون
اآلسفون :آل الزين ،أسعد ،حمية،
ق ـب ـي ـس ــي ،خ ـل ـي ــل وقـ ـم ــح وع ـم ــوم
أهالي بعلبك وشحور.

◄ ذكرى ►
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نفس مطمئنة
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
السيد خليل حسن هاشم
(أبو حسن)
زوج ـتــه املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
هاشم
أوالده السادة :حسن ،علي ،عباس،
امل ــرح ــوم ــة د .وداد ،نـ ـه ــى ،نـهـلــة
ودوجا.
تـقــام ذكــرى أسـبــوع الـيــوم الجمعة
 23آب  2019ف ــي حـسـيـنـيــة بـلــدتــه
الزرارية الساعة العاشرة والنصف
قبل الظهر.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل هـ ــاشـ ــم ،ج ــون ـك ـي ــر،
الـ ـح ــاج عـ ـل ــي ،ع ـط ـي ــة ،عـ ـك ــر ،ب ــرو،
صالح ،مـ ّ
ـروة ،شرف الدين وأهالي
الزرارية.

إعالن قضائي
تدعو محكمة بداية النبطية
برئاسة القاضي مايا فواز
س ـ ـن ـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــادة  3مـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون 82/16
امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــم :ن ـه ــى ع ـب ــد الــرح ـمــن
يـ ــوسـ ــف ق ـ ـطـ ــان وع ـ ـبـ ــد ال ـح ـم ـي ــد ودونـ ـ ــا
وحسام محمد غندور وعبد املجيد وعلي
مـحـمــد م ـعــن رض ــا غ ـن ــدور وح ـســن علي
داود غـ ـن ــدور وعـ ـ ــادل ون ــادي ــة ع ـلــي علو
وس ـم ـيــر ع ـبــد ال ـح ـســن ش ـع ـبــان وهـ ــادي
ومايا وكريم محمد مهدي قبيسي وعلي
رامز غندور ويوسف محمد غندور.
املجهولي محل االقامة الحضور الى قلم
املحكمة الس ـتــام نسخة عــن االسـتــدعــاء
ومــربــوطــاتــه املـقــدم مــن املـسـتــدعــي :احمد
حسن غندور بوكالة املحامي محمد حايك،
بموضوع :ازالــة شيوع للعقارين /913/
و /925/منطقة النبطية الفوقا العقارية
وامل ـس ـج ــل ب ــرق ــم اس ـ ــاس /2015/906ش
مدور /52ش 2019/أو توكيل محام حيث
يعد مكتبه مقامًا مختارًا لكم والـجــواب
خالل عشرين يومًا تلي النشر واال سيتم
ابــاغـكــم بقية االوراق بــواسـطــة التعليق
على باب ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
النبطية
سندًا للمادة  3من القانون 82/16
امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــم :ن ـه ــى ع ـب ــد الــرح ـمــن
يوسف قطان وعبد الحميد ودونا وحسام
محمد غندور وعبد املجيد وعلي محمد
م ـع ــن رضـ ــا غـ ـن ــدور وحـ ـس ــن ع ـل ــي داود
غـنــدور وع ــادل ونــاديــة علي علو وسمير
عبد الحسني شعبان وهادي ومايا وكريم
محمد مهدي قبيسي وعلي رامــز غندور
ويــوســف محمد غ ـنــدور املـجـهــولــي محل
االقامة الحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخة عن االستدعاء ومربوطاته املقدم
مــن املـسـتــدعــي :اسـمــاعـيــل س ـلــوم بــوكــالــة
املـحــامــي مـحـمــد حــايــك ،ب ـمــوضــوع :ازال ــة
شيوع للعقارين  /2162/و /2268/منطقة
النبطية الفوقا العقارية واملسجل برقم
اساس /2015/907ش مدور /53ش2019/
واتخاذ محل االقامة ضمن نطاق املحكمة
والـجــواب خــال عشرين يومًا تلي النشر
واال سيتم ابالغكم بقية االوراق والقرارات
بواسطة التعليق على باب ردهة املحكمة
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه :شركة دجاج وتوم
ش.م.م .املجهول محل االقامة
ت ـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2019/455امل ـت ـكــونــة بـيـنــك وب ــن شــركــة
اديــدا للصناعة والتجارة ش.م.م .بخالل
 /30/يومًا من تاريخ النشر واتخاذ محل
اقامة مختار ضمن نطاق الدائرة واال ُعد
قلمها مقامًا مختارًا تتبلغون بواسطته
ك ــل االوراق املــوج ـهــة الـيـكــم ف ــي املـعــامـلــة
املذكورة.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن مزاد علني
للمرة السادسة
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باإلستنابة
رق ـ ــم  154وارد  2017/غ ــرف ــة ال ــرئ ـي ــس
القاضي رانــي صــادق لبيع العقارين رقم
 /653/و /2947/الغازية باملزاد العلني.
املنفذ :بنك بيروت ش.م.ل.
املنفذ عليه :قاسم أحمد ليال
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد فـ ـت ــح إع ـت ـم ــاد
ب ــالـ ـحـ ـس ــاب الـ ـ ـج ـ ــاري وسـ ـ ـن ـ ــدات تـمـثـيــل
عــدد  4وعقد قــرض وتعديل شــروط عقد
قــرض وكشوفات حساب موثقني بتأمني
ً
عقاري تحصيال ملبلغ  /152735.87/د.أ.
و /28603.62/د.أ .و /359205.51/د.أ.
و /216.18/د.أ.
تاريخ تبلغ اإلنذار.2017/5/26 :
تــاريــخ ق ــرار الحجز ،2017/6/12 :تاريخ
تسجيله.2017/6/24 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف،2017/12/5 :

تاريخ تسجيله.2018/1/31 :
محتويات العقار رقم /653الغازية :هو
عبارة عن قطعة أرض ُم ّ
شيد عليها بناء
ّ
م ــؤل ــف م ــن  4ط ــواب ــق ك ــل طــابــق شقتني
وك ــل ش ـقــة مــؤل ـفــة م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون
وغــرفــة طـعــام ومـطـبــخ وم ــوزع و 3غــرف
نوم و 3حمامات وشرفتني.
مساحته 1016 :م2
بدل التخمني /1072055/ :د.أ.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرح بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض:
 /549964.22/د.أ.
ً
حــدود العقار رقــم /653الـغــازيــة :شماال:
مجرى مياه ،شرقًا :العقار رقم /2727/
ج ـنــوبــا :طــريــق عـ ــام ،غ ــرب ــا :ال ـع ـقــار رقــم
/652/
مـحـتــويــات ال ـع ـقــار رق ــم /2947الـ ـغ ــازي ــة:
هو عبارة عن قطعة أرض ال بناء عليها
مزروعة ببعض األشجار املثمرة
مساحته 801 :م2
بدل التخمني /140175/ :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض/71909.78/ :
د.أ.
ً
حـ ــدود ال ـع ـقــار /2947ال ـ ـغـ ــازيـ ــة :ش ـم ــاال:
العقار /2948/شرقًا :طريق
ج ـن ــوب ــا :ال ـع ـق ــار  /291/غ ــرب ــا :ال ـع ـقــار
./292/
ت ــاري ــخ وم ـك ــان ال ـب ـيــع :ل ـقــد ت ـح ـ ّـدد نـهــار
الثالثاء الواقع فيه  2019/10/15الساعة
الـعــاشــرة صـبــاحــا مــوع ـدًا للبيع بــاملــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء أن
ي ــودع بــإســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
أو في أحد املصارف املقبولة من الدولة
مبلغًا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـطــرح أو أن يقدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ّ
أن يــتـخــذ مـحــل إقــامــة مـخـتــارًا لــه ضمن
نـطــاق الــدائ ــرة إذا لــم يـكــن لــه مـقــامــا فيه
وإال إعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعلى املشتري إيداع كامل الثمن ورسم
الداللة خالل مهلة ثالثة أيــام من تاريخ
ّ ُ
ص ــدور ق ــرار اإلحــالــة وإال تـعــاد املــزايــدة
بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله

حدود العقار  /1226/املصيطبة :
غربًا العقار ./1222/
شرقًا أمالك عامة.
ً
شماال العقارين  /3432/و./1223/
جنوبًا العقارين  /1221/و./1220/
املساحة  /22/ :م.م.
قيمة تخمني القسم  7من العقار /1226/
املصيطبة  /66000/ :دوالر أميركي.
ّ
املحدد من قبل رئيس دائرة
بدل الطرح
ت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـيـ ــروت ل ـل ـق ـس ــم  7مـ ــن ال ـع ـق ــار
 /1226/امل ـص ـي ـط ـبــة ب ـع ــد الـتـخـفـيــض:
 /35739/دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان إجــرائ ـهــا  :يــوم
األربعاء الواقع فيه  2019/10/2الساعة
العاشرة والنصف صباحًا أمــام رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ف ــي دائ ـ ــرة تنفيذ
بيروت قصر العدل -بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة الثالثة القسم  11مــن العقار رقم
 /4673/امل ــزرع ــة وال ـق ـســم  7م ــن الـعـقــار
 /1226/املصيطبة املوصوفني أعاله.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ف ــي اإلشـ ـت ــراك بــاملــزايــدة
تـنـفـيـذًا ألح ـكــام املـ ــواد  /973/و/974/
و /978/و /983/م ــن ق ــان ــون أص ــول
املحاكمات املدنية أن يودع بإسم رئيس
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت ق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة
باملزايدة لدى صندوق الخزينة أو أحد
امل ـصــارف املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الـطــرح أو يقدم كفالة مصرفية تضمن
هذا املبلغ وعليه إتخاذ مقامًا مختارًا له
ضمن نطاق الــدائــرة ما لم يكن له مقام
فيه أو لم يسبق له أن ّ
عي مقامًا مختارًا
فيه وإال إعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا
له وعليه أيضًا في خالل ثالثة أيــام من
تــاريــخ صــدور قــرار اإلحــالــة إي ــداع كامل
الثمن بإسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
في صندوق الخزينة أو أحــد املصارف
امل ـق ـبــولــة ت ـحــت طــائ ـلــة إعـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بزيادة العشر وإال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رســم الــداللــة البالغ  %5دون حاجة
إلنذار أو طلب وذلك خالل عشرين يومًا
من تاريخ صدور قرار اإلحالة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت
أحمد فواز

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2002/503
القاضي فيصل مكي
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ  :ب ـنــك بـ ـي ــروت ش.م.ل.
(ترانس أورينت بنك ش.م.ل .سابقًا قبل
الدمج).
املنفذ عليه  :يوسف كامل دمياطي.
السند التنفيذي  :رصيد عقد فتح إعتماد
وك ـش ـفـ ّـي ح ـســاب بـقـيـمــة /201877,56/
دوالر أميركي عدا الرسوم واملصاريف.
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ إبـ ـ ـ ـ ــاغ اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :
.2002/3/28
تاريخ قرار الحجز .2006/3/8 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي :
.2006/3/14
تاريخ محضر وصف العقار .2016/2/4 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي :
.2016/3/1
بـ ـ ـي ـ ــان الـ ـقـ ـسـ ـم ــن امل ـ ـط ـ ــروح ـ ــن ل ـل ـب ـيــع
ومشتمالتهما :
• القسم  11من العقار  /4673/املزرعة.
مخزن ضمنه درج يــؤدي إلــى املستودع
ال ـت ــاب ــع ل ــه ف ــي ال ـس ـف ـلــي .ط ــاب ــق أرضـ ــي.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ملـ ـحـ ـض ــر ال ـ ــوص ـ ــف عـ ـ ـب ـ ــارة عــن
ق ـط ـع ـتــن ق ـط ـع ــة فـ ــي الـ ـط ــاب ــق األرض ـ ــي
عـبــارة عــن مـخــزن وفــي الـطــابــق السفلي
عبارة عن مستودع.
حدود العقار  /4673/املزرعة :
غربًا العقار ./5014/
شرقًا أمالك عامة.
ً
شماال العقار ./5015/
جنوبًا أمالك عامة.
املساحة  /36/ :م.م.
قيمة تخمني القسم  11من العقار /4673/
املزرعة  /65700/ :دوالر أميركي.
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح امل ـ ـح ـ ـ ّـدد مـ ــن قـ ـب ــل رئ ـي ــس
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت ل ـل ـق ـســم  11مــن
العقار  /4673/املزرعة بعد التخفيض:
 /35576.55/دوالر أميركي.
• القسم  7من العقار  /1226/املصيطبة.
مـ ـخ ــزن ط ــاب ــق أرضـ ـ ـ ــي .ووفـ ـق ــا ملـحـضــر
الوصف عبارة عن مخزن بداخله حمام.

اعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صيدا املستدعى ضدهما حسني وغازي
محمد صــالــح نــاصــر واملـجـهــولــي محل
االق ـ ــام ـ ــة الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـمــة
الستالم نسخة عن الحكم رقم 2018/88
ت ــاري ــخ  2018/3/13واملـ ـق ــام م ــن طــال
م ـح ـم ــد م ـح ـم ــد ص ــال ــح ن ــاص ــر والـ ـ ــذي
قضى باعتبار العقار /1289كفرحونه
غ ـي ــر ق ــاب ــل ل ـل ـق ـس ـمــة ال ـع ـي ـن ـيــة وط ــرح ــه
للبيع باملزاد العلني امام العموم بسعر
 493.900دوالر أميركي اربعماية وثالثة
وتسعون الف وتسعماية دوالر أميركي
أمام دائرة التنفيذ املختصة وذلك خالل
شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة التنفيذية الرقم 2019/247
الرئيسة :جيهان عون
امل ـن ـفــذ :ول ـي ــد طــان ـيــوس دي ـب ــه  -وكـيـلــه
املحامي شربل معوض
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :الـ ـي ــاس غـ ـن ــدور ف ـي ــاض -
بعبدا ،حي مار شربل ،بناية ايلي حرب،
الطابق االول
السند التنفيذي :سند مــع اتفاقية مع
ش ـه ــادة ت ــأم ــن بـقـيـمــة /250.000/د.أ.
والفوائد واللواحق.
امل ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات :تـ ـ ـق ـ ــرر ال ـ ـح ـ ـجـ ــز بـ ـت ــاري ــخ
 2019/2/28وسجل بتاريخ .2019/3/1
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2019/3/26 :
وسجل بتاريخ .2019/4/10
املـطــروح 2400 :سهم من القسم رقــم 16
بلوك  Aمن العقار رقم  2339من منطقة
بعبدا العقارية كائن فــي الطابق االول
م ــؤل ــف م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون ــان وط ـعــام
وج ـل ــوس وم ـط ـبــخ وثـ ــاث غ ــرف وارب ــع
ح ـمــامــات وخ ــادم ــة وم ـمــر وش ــرف ــات له
مــوق ـفــي س ـي ــارة رق ــم  A 16ف ــي الـطــابــق
االرضـ ـ ـ ـ ــي ،لـ ــه مـ ـسـ ـت ــودع رقـ ـ ــم  A 8فــي
السفلي الـثــانــي ،حــق مختلف /خاضع
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م.م .تقريبًا.
قيمة التخمني/415.000/:د.أ.
قيمة الطرح/249.000/:د.أ.
املــزايــدة :ستجري يــوم الخميس الواقع
فيه  2019/10/10الساعة الحادية عشر
صباحًا امــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قاعة املحكمة في بعبدا .فعلى راغب
الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا لدى صندوق
الخزينة أو أحد املصارف املقبولة قيمة
الـطــرح أو تقديم كفالة معادلة واتخاذ
مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق دائـ ــرة تنفيذ
بعبدا اذا لم يكن له مقام فيه واال اعتبر
قلمها مقامًا مختارًا له وعلى املشتري
خ ـ ــال ث ـ ــاث ايـ ـ ــام ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة اي ـ ــداع
كامل الثمن تحت طائلة اعــادة املزايدة
بزيادة العشر واال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
خالل عشرين يومًا دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
باملعاملة التنفيذية رقم 2019/92
املنفذ :مارسيل سمعان سمعان وكيله
املحامي جوزيف صالح املنفذ عليهما:
الياس وحوا سركيس التليع مجهولي
االقامة.
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
ط ــرابـ ـل ــس ب ــال ــرق ــم  2019/98مل ـتــاب ـعــة
اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
موضوعها.
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ مـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــارات:
 2019/6/28وت ــاري ــخ تسجيل محضر
الوصف2019/7/2 :
العقارات املطروحة للبيع :كامل العقار
 /377/مــزيــارة وه ــو ارض بـعــل سليخ
ت ـ ــزرع ح ـب ــوب ض ـم ـن ـهــا اشـ ـج ــار امل ـل ــول
ويـ ـق ــع ب ـم ـن ـط ـقــة رش ـت ـع ـم ــوت الـتـخـمــن
وبدل الطرح/3255/ :د.أ.
كامل العقار  /432/مزيارة يقع بمنطقة
رش ـت ـع ـمــوت وهـ ــو ارض ب ـعــل صـخــريــة
محرجة سنديان التخمني وبدل الطرح:
/18495/د.أ.
كامل العقار  /443/مــزيــارة وهــو ارض
ب ـع ــل م ـش ـج ــرة ت ـ ــوت ق ـس ــم م ـن ـهــا ح ــرج
سـنــديــان ويـقــع بمحل ال ـف ــوار التخمني
وبدل الطرح/31590/ :د.أ.
الـعـقــار  /433/مــزيــارة وهــو ارض بعل
مـ ـشـ ـج ــرة تـ ـ ــوت وي ـ ـقـ ــع ب ـم ـح ـل ــة ال ـ ـفـ ــوار
التخمني وبدل الطرح/4770/ :د.أ.
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االرب ـ ـع ـ ــاء
 2019/12/18الساعة  2:00بعد الظهر
امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا بمحكمة
زغــرتــا للراغب بــالـشــراء وقـبــل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة دفـ ــع بـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـص ـنــدوق
م ــال زغــرتــا او بـمــوجــب شـيــك مصرفي
مسحوب المر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
واتـخــاذ مـقــام لــه ضمن الــدائــرة واال عد
قلمها مـخـتــار لــه واالط ـ ــاع عـلــى قيود
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار م ــوض ــوع
املزايدة ودفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن
 صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملةالتنفيذية رقم  2018/1075غرفة الرئيس
الـقــاضــي ران ــي ص ــادر لبيع الـعـقــار رقــم
/745الغازية باملزاد العلني.
امل ـن ـفــذ :ع ـب ــاس م ــوس ــى خـلـيـفــة بــوكــالــة
املحامي مصطفى فرحات
املنفذ عليهم :جــرجــس ويــوســف وحنا
وم ــرت ــا ح ـنــه ب ـط ــرس ال ـن ــاش ــف وم ــاري ــا
جــرجــس جـحــا وعـفـيـفــة وح ـنــا ولطيفة
يعقوب املبيض.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
املحكمة االبتدائية في لبنان الجنوبي
برقم  2018/201بتاريخ 2018/10/11
املتضمن ازال ــة الـشـيــوع فــي الـعـقــار رقم
/745الـ ـغ ــازي ــة ع ــن طــريــق بـيـعــه بــاملــزاد
العلني.
تاريخ تبلغ االنذار2019/3/8 :
تــاريــخ مـحـضــر ال ــوص ــف،2019/5/22 :
تاريخ تسجيله2019/6/19 :
محتويات العقار رقم  /745الغازية :هو

ع ـبــارة عــن قطعة ارض قــائــم عـلــى جــزء
منها بناء مؤلف من طابق سفلي عبارة
عن محل تجاري وطابق اول عبارة عن
فسحة وغرفتني وحمام.
مساحته/153 :م2
بدل التخمني  /2400/سهم/72.600/ :د.أ.
بدل الطرح  /2400/سهم/72.600/ :د.أ.
ً
ح ــدود الـعـقــار رقــم /745ال ـغ ــازي ــة :شـمــاال:
العقار رقم  /743/و ،/752/شرقًا :العقار
رقم /744/
جنوبًا :العقار رقم  /744/و ،/748/غربًا:
طريق داخلي والعقار رقم /743/
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـقــد ت ـح ــدد نـهــار
الـثــاثــاء الــواقــع فــي  2019/10/22موعدًا
للبيع بــاملــزاد العلني ام ــام رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء ان
ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
او في احد املصارف املقبولة في الدولة
مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح أو ان يقدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ان يتخذ محل اقــامــة مـخـتــارًا لــه ضمن
نطاق الــدائــرة اذا لــم يكن لــه مقامًا فيه
واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعلى املشتري ايداع كامل الثمن ورسم
ال ــدالل ــة  %5خ ــال مهلة ثــاثــة اي ــام من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة واال تعاد
املزايدة بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
 صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملةالتنفيذية رقم  2018/362غرفة الرئيس
الـقــاضــي ران ــي ص ــادر لبيع الـعـقــار رقم
/920جرنايا باملزاد العلني.
امل ـن ـف ــذ :انـ ـط ــوان ن ـع ـمــة ح ـب ـيــب بــوكــالــة
املحامي مصطفى فرحات
املنفذ عليهم :يوسف طنوس ابــو نجم
وورثة نعمان الياس نصار.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
املحكمة االبتدائية في لبنان الجنوبي
ب ــرق ــم  2018/9ب ـت ــاري ــخ 2018/3/15
املتضمن ازال ــة الشيوع فــي العقار رقم
/920ج ــرن ــاي ــا عــن طــريــق بيعه بــاملــزاد
العلني.
ت ــاري ــخ ت ـب ـلــغ االن ـ ـ ـ ــذار 2018/7/11 :و
2018/6/20
تــاريــخ محضر الــوصــف،2018/11/4 :
تاريخ تسجيله2019/1/31 :
محتويات العقار رقم /920جرنايا :هو
ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض ال ب ـنــاء عليها
مزروعة بعض االشجار املثمرة.
مساحته/425 :م2
بـ ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـمـ ـ ــن  /2400/سـ ـ ـه ـ ــم:
/9.350.000/ل.ل.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــرح  /2400/س ـ ـ ـهـ ـ ــم:
/9.350.000/ل.ل.
ً
حدود العقار رقم /920جرنايا :شماال:
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /918/و ،/915/ش ــرق ــا:
العقار رقم /921/
ج ـنــوبــا :ال ـع ـقــار رق ــم  /907/و،/927/
غربًا :العقار رقم /907/
تــاريــخ وم ـكــان الـبـيــع :لـقــد ت ـحــدد نهار
الثالثاء الواقع في  2019/10/22موعدًا
للبيع باملزاد العلني امــام رئيس دائرة
تنفيذ صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء ان
ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
او في احد املصارف املقبولة في الدولة
مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح أو ان يقدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ان يتخذ محل اقــامــة مـخـتــارًا لــه ضمن
نطاق الــدائــرة اذا لــم يكن لــه مقامًا فيه

واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعلى املشتري ايداع كامل الثمن ورسم
ال ــدالل ــة  %5خ ــال مهلة ثــاثــة اي ــام من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة واال تعاد
املزايدة بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن قضائي
بتاريخ  2019/8/8قــرر رئيس املحكمة
االبتدائية املدنية في صيدا نشر خالصة
ع ــن االس ـت ــدع ــاء امل ـق ــدم م ــن مـحـمــد علي
جمعة واملسجل برقم  2019/1578والذي
يـطـلــب ف ـيــه ش ـطــب اش ـ ــارة ال ــدع ــوى عن
العقار رقم  /733/منطقة زيتا العقارية
وامل ـس ـج ـل ــة ب ــرق ــم ي ــوم ــي  1561ت ــاري ــخ
 1974/5/27املقدمة مــن املدعية سلمى
توفيق يونس لحضرة القاضي املنفرد
املــدنــي فــي ص ـيــدا الـنــاظــر فــي القضايا
ال ـع ـقــاريــة ب ـمــوضــوع ال ـ ــزام بالتسجيل
ض ــد امل ــدع ــى عـلـيــه ح ـســن مـحـمــد م ــروة
فمن لــه مصلحة بــاالعـتــراض ان يتقدم
به خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2019/318
طالب التنفيذ :علي محمد عصفور.
املنفذ عليه :يوسف احمد جمول
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر
عـ ــن م ـح ـك ـم ــة بـ ــدايـ ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة ت ــاري ــخ
 2019/1/15رق ــم  2019/12واملـنـتـهــي
الى اعتبار العقار رقم /1171بريقع غير
قابل للقسمة العينية وبالتالي طرحه
للبيع باملزاد العلني على اساس الطرح
وتوزيع الثمن وفقًا ملندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2019/5/13 :
تاريخ تبليغ االنذار2019/7/15 :
العقار املوصوف:
 2400سـهـمــا مــن ال ـع ـقــار رق ــم  1171من
م ـن ـط ـقــة ب ــري ـق ــع الـ ـعـ ـق ــاري ــة ع ـ ـبـ ــارة عــن
ارض غير مبنية مـغــروســة بالحامض
والرمان.
مساحته 1735 :م2
التخمني 86750000 :ل.ل.
الطرح 86750000 :ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2019/10/31الساعة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاقها واال عـ ّـد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـتــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا بـمـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقار املـطــروحــة ودفــع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طلب معني سليم شاهني وكيل صــادق
جعفر سعد شكر سند ملكية بدل ضائع
للقسم  8من العقار  2451الدامور.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
امني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طـ ـ ـل ـ ــب حـ ـ ـس ـ ــن فـ ـ ــريـ ـ ــد حـ ـ ـس ـ ــن ب ـص ـف ـت ــه
الـشـخـصـيــة س ـنــدي مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقارين  336و 337عترين.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
امني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2019/455غرفة الرئيس
القاضي راني صادق
إلبـ ـ ــاغ امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم م ـح ـمــد مــاضــي
ومالكو العقار رقم  84و 83و 297و398
وجهاد وعبد الــرؤوف املغربي ونهدية
س ـن ـج ــر وسـ ـلـ ـم ــى وس ـ ـ ـ ــارة الـ ـج ــوه ــري
ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى وهـ ـ ـب ـ ــة مـ ـجـ ـه ــول ــي م ـحــل
االق ــام ــة ال ـح ـضــور ب ــال ــذات او بــواسـطــة
وك ـي ـل ـهــم ال ـق ــان ــون ــي الـ ــى هـ ــذه ال ــدائ ــرة
الستالم االن ــذار التنفيذي ومربوطاته
في املعاملة املقدمة من املنفذين احمد
وصالح عبد اللطيف بيضون وكيلهما
املحامي محمد البظان بموضوع تنفيذ
الحكم الـصــادر عــن املحكمة االبتدائية
فــي لبنان الجنوبي تــاريــخ 2019/3/7
ازالة شيوع.
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن
نطاق الــدائــرة واال فكل تبليغ لهم بعد
انقضاء مهلة النشر واالن ــذار بواسطة
رئـ ـي ــس ال ـق ـل ــم وال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ــى لــوحــة
اعالنات الدائرة يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
إلـ ــى م ـج ـهــول املـ ـق ــام م ـح ـمــد أمـ ــن عبد
الكريم شرف
ه ـنــاك دعـ ــوى ت ـفــريــق مــرفــوعــة بــوجـهــك
من زوجتك احالم سليمان ابو خشريف
حـ ـ ـ ــددت مـ ــواع ـ ـيـ ــد ج ـل ـس ــات ـه ــا ب ـت ــاري ــخ
 2019/9/17ف ـع ـل ـي ــك ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ــى
محكمة صور الشرعية السنية الستالم
اس ـت ـح ـض ــار ال ـ ــدع ـ ــاوى وت ـح ــدي ــد م ـقــام
م ـخ ـتــار لـنـفـســك ض ـمــن ن ـط ــاق املـحـكـمــة
وح ـض ــور الـجـلـســات وف ــي ح ــال تخلفك
ً
تتخذ بحقك االجراءات القانونية أصوال.
رئيس قلم
محكمة صور الشرعية السنية
الشيخ محمود يونس
إعالن
إلـ ــى م ـج ـهــول املـ ـق ــام م ـح ـمــد أمـ ــن عبد
الكريم شرف
هناك دعوى نفقة بنت مرفوعة بوجهك
من زوجتك احالم سليمان ابو خشريف
ح ـ ـ ــددت م ــواعـ ـي ــد ج ـل ـس ــات ـه ــا ب ـت ــاري ــخ
 2019/9/17ف ـع ـل ـي ــك الـ ـحـ ـض ــور ال ــى
محكمة صور الشرعية السنية الستالم
اس ـت ـح ـضــار الـ ــدعـ ــاوى وت ـح ــدي ــد مـقــام
م ـخ ـتــار لـنـفـســك ض ـمــن ن ـطــاق املحكمة
وح ـضــور الـجـلـســات وف ــي ح ــال تخلفك
ت ـت ـخ ــذ ب ـح ـق ــك االجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة
ً
أصوال.
رئيس قلم
محكمة صور الشرعية السنية
الشيخ محمود يونس
إعالن
يـعـلــن رئ ـيــس ب ـلــديــة عـلـمــا ال ـش ـعــب عن
وض ــع جـ ــداول تـحـصـيــل رس ــوم القيمة
ال ـت ــأج ـي ــري ــة لـلـمـكـلـفــن ع ــن عـ ــام 2019
وذلك للمباني املخصصة للسكن وغير
السكن.
علما الشعب في 16/8/2019
رئيس بلدية علما الشعب
جان لطف الله غفري

◄ للبيع ►
ع ـ ـ ـقـ ـ ــار كـ ـ ــورن ـ ـ ـيـ ـ ــش الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــر /
االشــرف ـيــة ،خـلــف 1200 ،TVA
م 2زاويـ ـ ـ ـ ـ ــة( ،%20 ،ش ـ ــرك ـ ــة)،
 $4000املتر .ت76/679391 :

