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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ مبوب ►
للبيع او لإليجار
خانة املنت الجنوبي شقق ـــ للبيع بعبدا
ال ـحــازم ـيــة مــارت ـقــا ف ــي اف ـخــم ال ـش ــوارع
 205م 2ـ ـ  3نوم مع خزائن صالون سفرة
شوفاج غرفة خادمة ـ ـ  4حمام موقفني
$355000 Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
الحازمية مارتقال  255م 2ـ ـ  4نوم شوفاج
ـ ـ  4حمام ـ ـ  2صالون .سفرة Chemineeـ ـ
غرفة خادمة 4 .حمام موقفني$415000 .
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
الـ ـح ــازمـ ـي ــة م ــارتـ ـق ــا  157م 2ـ ـ ـ ـ ـ  3ن ــوم
حمامني ـ ـ صالون ـ ـ سفرة .شارع هادئ.
مغر$257000 .
موقف .بسعر ٍ
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
الحازمية مارتقال  389م 2ـ ـ  4صالون3 .
ماستر ـ ـ جلوس .جفصني ـ ـ  A.Cـ ـ شوفاج
ـ ـ باركيه ،تــراس  40م 2ـ ـ  3مواقف كاف.
موتور.
$650000
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
بعبدا اللويزة .سوبر فخمة  3نوم ـ ـ غرفة
خادمة ـ ـ  4حمام ـ ـ  3مواقف ـ ـ ديكور رائع
ـ ـ طاقة شمسية ـ ـ جاهزة للسكن ـ ـ شوفاج
ـ ـ  A.Cـ ـ Cave
$396000
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
ب ـع ـبــدا ال ـل ــوي ــزة 4 .ن ــوم ـ ـ ـ  2مــاس ـتــر ـ ـ ـ 3
صــالــون ـ ـ سفرة ـ ـ غرفة خــادمــة ـ ـ مطبخ
اوروبي ـ ـ ديكور جفصني باركيه ـ ـ طاقة
شـمـسـيــة ش ــوف ــاج ـ ـ ـ  A.Cـ ـ ـ  3م ــواق ــف ـ ـ
موتور ـ ـ كاف ـ ـ كاشفة وال تحجب ـ ـ موقع
رائع.
$585000
Hot Deal
03/962009
Le simon Real Estate
خانة املنت الشمالي ــــ شقة للبيع
Super Hot Deal
أول املنصورية ـ ـ شقة  400م 2مع حديقة
ومواقف  300م 2ـ ـ مدخل خاص ـ ـ ديكور
س ــوب ــر ف ـخــم ـ ـ ـ  4مــاس ـتــر ـ ـ ـ  3ص ــال ــون ـ ـ
ج ـل ــوس  Chemineeـ ـ ـ ش ــوف ــاج ـ ـ ـ  A.Cـ ـ
مطبخ كبير.
$630000
Super Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate

موقفني متالصقني
03/362009
Le simon Real Estate
الحازمية غاردينيا مكتب مساحة  95م2
ـ ـ بناء حديث وفخم $2900
للمتر املربع
03/362009
Le simon Real Estate
الحازمية بناء جديد ـ ـ مساحة  80م 2ـ ـ
مغر $150000
دوبلكس بسعر ٍ
03/362009
Le simon Real Estate
مكاتب لإليجار ـــ املنت الجنوبي بعبدا
الـحــازمـيــة غــارديـنـيــا  89م 2بـنــاء جديد
وفخم  $900شهريًا ستة أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
الحازمية غاردينيا  210م 2بسعر مغري
 $1000ستة أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
ال ـحــازم ـيــة مـكـتــب م ـســاحــة  56م 2بـنــاء
جــديــد بسعر  $525شهريًا .ستة أشهر
سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
ســن الفيل ـ ـ الطريق الـعــام ـ ـ مساحة 93
م 2ـ ـ  3غرف  +صالة انتظار بناء جديد
وفـخــم ـ ـ ـ مــوقــف  +مــوتــور بسعر مغري
 $ 1000شهريًا.
03/362009
Le simon Real Estate
شقق لإليجار ـــ املنت الجنوبي بعبدا
الحازمية شقة  175م 2ـ ـ  3نوم  +صالون
س ـف ــرة ـ ـ ـ ش ــوف ــاج  A.C +و  3حـمــامــات
مـجـهــزة ب ـغــاز وطــاقــة شمسيه موقفني
كاشفة وال تحجب  $1000شهريًا ستة
أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
الـحــازمـيــة شـقــة  210م 2تصلح للسكن
ومكتب بسعر مغري  $1100شهريًا ستة
أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
الـحــازمـيــة م ــار تـقــا فــي أفـخــم ال ـشــوارع
شقة  250م 2سوبر دولــوكــس كاشفه 3
نوم ـ ـ جلوس ـ ـ صالونني ـ ـ سفرة ـ ـ غرفة
خادمة ـ ـ شوفاج  + A.C +موقف $16500
سنويًا سته أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
بعبدا اليرزة ـ ـ  181م 2مع حديقة وتراس
فــي أفـخــم ال ـش ــوارع ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ
سـفــرة ـ ـ غــرفــة خــادمــة ـ ـ  A.Cـ ـ شــوفــاج ـ ـ
موقف بسعر مغري ـ ـ  $1000شهريًا سته
أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate

خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق لإليجار
الحازمية مارتقال ـ ـ شقة  195م 2ـ ـ  3نوم
ـ ـ  3حمام ـ ـ مع حديقة وتــراس ـ ـ شوفاج
موقف $950 .شهريًا
ستة أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate

شقة مفروشة لإليجار ـــ املنت الجنوبي بعبدا
الـحــازمـيــة  175م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ  3ح ـمــام ـ ـ
شوفاج ـ ـ فرش رائع بسعر مغري $ 950
شهريًا سته أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للبيع ـــ املنت الجنوبي بعبدا.
الحازمية غاردينيا مكتب  125م 2ـ ـ مقطع
الى عدة غرف ديكور رائع $280000

شقق للبيع ـــ املنت الجنوبي بعبدا
ال ـحــازم ـيــة م ــار تـقــا ـ ـ ـ  212م 2ـ ـ ـ  3نــوم
مع خزائن فخمة وباركية ـ ـ صالونني ـ ـ

سفره ـ ـ خادمة ـ ـ  A.Cـ ـ كاشفة كل بيروت
موقف .نهائي $480000
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
الـحــازمـيــة م ــار تـقــا فــي أفـخــم ال ـشــوارع
 400م 2كـ ــل ط ــاب ــق ش ـق ــة م ـ ـفـ ــرزة سـنــد
أخضر بحاجة الى تكمله $600000
03/362009
Le simon Real Estate
بعبدا الـيــرزه  20م 2ـ ـ  3نــوم ـ ـ جلوس ـ ـ
ص ــال ــون ــن ،ك ــاش ـف ــه ،م ــواص ـف ــات ســوبــر
فخمة ،موقفني ،موتور$715000 ،
03/362009
Le simon Real Estate
أبنية مجهزة ومفرزة للسفارات
* Buildings in special locations for
embassies
بعبدا ـ ـ اليرزه شقق م 365 2م 2و 290م2
بمواصفات بناء أوروبية
Le Simon Real Estate 03/362009
* صـ ــاالت ب ـم ـســاحــات مـخـتـلـفــة تصلح
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــارف والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات واألن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة
الرياضية واملعارض
Le Simon Real Estate 03/362009
* أرض م ـس ــاح ــة  1000م 2فـ ــي أف ـخــم
ش ــوارع الحازمية مــار تقال $ 2800000
عمار 50/165
Le Simon Real Estate 03/362009
* الجمهور الطريق العام أرض مساحة
 2000م 2تصلح ملصرف أو شركة بسعر
مغري
Le Simon Real Estate 03/362009
* مستودع مساحة  4400م 2علو  5.50م
للبيع أو لإليجار
Le Simon Real Estate 03/362009
* مستودع مساحة  2200م 2علو  4.65م
للبيع أو لإليجار
Le Simon Real Estate 03/362009
ـــ للبيع أو لإليجار
* للبيع املنصورية ـ ـ  410م + 2حديقة
 400م 2ـ ـ ـ دي ـكــور رائ ــع وف ـخــم ـ ـ ـ جــاهــزة
للسكن وتصلح  Garderieأو مصرف أو
شركة $ 615000
Le Simon Real Estate 03/362009
* لإليجار في الحازمية  350م 2ـ ـ موقع
مميز يصلح Garderie
Le Simon Real Estate 03/362009
* برازيليا بعبدا بناء مساحة  4000م2
مخصص للسفارات في أفخم مواقع Le
Simon Real Estate 03/362009
* الـحــازمـيــة للبيع مـسـتــودع  450م 2ـ ـ
نزلة بيك أب كبير 430000$
Le Simon Real Estate 03/362009
* ال ـح ــازم ـي ــة ال ـط ــري ــق الـ ـع ــام ـ ـ ـ ـ ص ــاالت
مساحات مختلفة ـ ـ موقع مميز تصلح
للمصارف والشركات مع صاالت ـ ـ طابق
ارضي
Le Simon Real Estate 03/362009
* ســن الفيل الطريق الـعــام ـ ـ صالة 500
م 2ـ ـ تصلح ملـصــرف أو شــركــة أو صالة
عرض ـ ـ مفروشات للبيع ـ ديكور.
مميز جدًا 3500000$
Le Simon Real Estate 03/362009

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رقـ ـ ــم املـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة2015/60 :
استنابة
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
وكياله املحاميان هال روفايل وبسام كرم
املنفذ عليهم :نهاد محمد وهبي وحسن
علي وهبي
وعـلــي حسني وهـبــي ـ ـ بـشــامــون ـ ـ قضاء
عاليه ـ ـ بناية ورد ـ ـ منطقة الكريدلي
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـم ــة الـ ــديـ ــن :عـقــد
تأمني عقاري من الدرجة االولــى وبــدون
مــزاحــم واتفاقية فتح الحسابات وسند
كفالة تضامنية بقيمة /318.751.133/
ثالثمئة وثمانية عشر مليونًا وسبعمئة
وواحـ ـ ـ ــد وخـ ـمـ ـس ــون ال ـ ــف ومـ ـئ ــة وثـ ــاث
وثالثون ليرة لبنانية عدا اللواحق.
تاريخ التنفيذ في دائــرة تنفيذ بيروت:
2014/9/25
تــاريــخ التنفيذ فــي دائ ــرة تنفيذ بعلبك:
2015/10/13
تـ ــاريـ ــخ ت ـب ـل ـيــغ االن ـ ـ ـ ـ ــذار،2014/12/5 :
2015/7/14
تاريخ قرار الحجز2015/7/14 :
تاريخ تسجيله2015/7/25 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2015/11/26
تاريخ تسجيله2015/12/1 :
ـ ـ بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
 2400س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /682ن ـب ـح ــا ـ ـ
أم ـيــري ـ ـ ـ محلة الـســاسـيــل الـعـقــار ارض
م ـع ــدة ل ــزراع ــة ال ـح ـبــوب وه ــي سـلـيــخ ال
يوجد عليها انشاءات.
ـ ـ مساحته 14139 :متر مربع
ـ ـ حــدوده :يحده غربًا العقارات رقم ،676
ً
 ،675 ،677وش ــرق ــا طــريــق ع ــام وش ـمــاال
الـعـقــاريــن رق ــم  ،683 ،680 ،676وجنوبًا
العقارين .681 ،677
ـ ـ الحقوق العينية:
ـ ـ ـ يــومــي  1228تــاريــخ  2011/4/6تأمني
تـعـهــد امل ــدي ــن ب ـع ــدم ال ـب ـيــع اال بـمــوافـقــة
الدائن بملفه الحصة املؤمنة كامل العقار
نوع التأمني رضائي درجة أولى مع حق
التحويل.
ـ ـ الدائن :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
ـ ـ املــديــن :علي حسني وهـبــي  2400سهم
قيمة التأمني 150.000.000 :ليرة لبنانية.
نوع الفائدة حسب شروط العقد.
ـ ـ يومي  1851تاريخ  2013/6/1خالصة
ح ـك ــم ع ـل ــى ح ـص ــة ع ـل ــي ح ـس ــن وه ـبــي
بموجب القرار الصادر عن وزارة الدفاع
الوطني رقم /2754غ ع  2013بملفه.
ـ ـ يومي  2277تــاريــخ  2015/7/25حجز
تنفيذي صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بيروت
رقم  2014/1998على نهاد محمد وهبي
وحسن علي وهبي وعلى حسني وهبي
ملصلحة البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
بملفه.
ـ ـ مصدر الحجز :دائرة تنفيذ بيروت
ـ ـ ـ ـ ال ـح ــاج ــز :ال ـب ـنــك ال ـل ـب ـنــانــي الـفــرنـســي
ش.م.ل.
ـ ـ ـ ـ امل ـح ـج ــوز ع ـل ـي ــه :ع ـل ــي ح ـس ــن وه ـبــي
ونهاد محمد وهبي وحسن علي وهبي
ـ ـ يومي  3830تاريخ  2015/12/1محضر
وصف العقار
ورد محضر وص ــف لـهــذا الـعـقــار صــادر
عــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـلـبــك رق ــم 2015/60
ملصلحة البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
ضــد املـنـفــذ عليهم ن ـهــاد مـحـمــد وهـبــي.
وحسن علي وهبي.
وعلي حسني وهبي .مصدر الحجز دائرة
تنفيذ بعلبك.
الحاجز :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
املحجوز عليه :علي حسني وهبي
التخمني بالدوالر األميركي197.946 :
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ـ ــال ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي بـعــد
التخفيض96202 :
م ــوع ــد ج ـل ـس ــة الـ ـبـ ـي ــع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
وم ـكــان اجــرائ ـهــا :ن ـهــار االرب ـع ــاء الــواقــع
ف ــي  2017/6/14ال ـســاعــة الـثــانـيــة عشر
وال ـن ـص ــف ظ ـه ـرًا امـ ــام ال ـق ــاض ــي املـنـفــرد
املدني في بعلبك ـ ـ رئيس دائرة التنفيذ.
شروط البيع:
ال ـن ـف ـق ــات املـ ـت ــوج ــب دف ـع ـه ــا ع ـ ــاوة عــن
ال ـث ـم ــن ط ــواب ــق االحـ ــالـ ــة ورسـ ـ ــم ال ــدالل ــة
للبلدية  %5وعلى راغب الشراء الحضور
بــاملــوعــد املـعــن .وان ي ــودع بــاســم رئيس
دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لــدى صندوق الخزينة أو أحــد املصارف

امل ـق ـب ــول ــة م ـب ـل ـغــا مـ ــوازيـ ــا لـ ـب ــدل ال ـط ــرح
أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة تـضـمــن هــذا
املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة حق الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
م ـخ ـتــارًا لــه وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة اي ــام من
ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع الـثـمــن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وعـلـيــه خ ــال عـشــريــن يــومــا من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة دف ــع املبلغ
والرسوم والنفقات.
مأمور تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن
ً
بناء
قــرر القاضي العقاري فــي النبطية
لـلـقــرار رقــم  2017/9تــاريــخ 2017/3/22
إعـ ـ ــادة ت ـكــويــن م ـح ـضــر ت ـحــديــد ال ـع ـقــار
رقــم  468زوط ــر الغربية قـضــاء النبطية
بالطريقة القضائية وتكليف املساح علي
ماجد واملساعد القضائي زينب شكرون
الج ــراء الـكـشــف عـلــى الـعـقــار وذل ــك نهار
السبت الــواقــع في  2017/4/29وتحديد
ن ـهــار االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2017/5/31
م ـ ــوعـ ـ ـدًا ل ـج ـل ـس ــة املـ ـح ــاكـ ـم ــة ول ـ ـكـ ــل ذي
م ـص ـل ـح ــة أو ح ـ ــق بـ ـتـ ـق ــدي ــم اعـ ـت ــراض ــه
ضمن املهلة املمتدة حتى تاريخ جلسة
املحاكمة.
صيدا2017/3/24 :
رئيس قلم املحكمة العقارية
في النبطية
محمد جمعة
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـ ـلـ ــب طـ ـ ــه ال ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــدي ملـ ـ ــورثـ ـ ــه احـ ـم ــد
الصعيدي سند تمليك بدل ضائع للعقار
 4941/4منطقة زيتون طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الــى املنفذ عليها :ياسمينة بنت
العربي اللموشي املجهولة محل االقامة
ت ـن ــذرك ه ــذه ال ــدائ ــرة س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنذار التنفيذي في املعاملة رقم
بينك وبــن غسان
 2016/2201املتكونة
ِ
محمد كامل كنعان بخالل  /25/يومًا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغني بــواسـطـتــه كــل األوراق
إليك في املعاملة املذكورة.
املوجهة ِ
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب مـيــاد حنا يمني سند بــدل ضائع
للعقار  955كفرحاتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب جرجي مخائيل جرجس متى سند
بدل ضائع للعقار  979دده.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب الـ ـي ــاس ف ـ ــارس بــاس ـيــل س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  214كفرشليمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب منير يوسف بدران سند بدل ضائع
للعقار  B /12/1731البترون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت وف ــاء داود انطونيوس بالوكاله
عــن داود انـطــونـيــوس سـنــد ب ــدل ضائع

