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إعالنات

للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب اح ـمــد جـمـيــل يــونــس ملــوكـلــه سليم
جـمـيــل ي ــون ــس س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للقسم  6من العقار  1469عني بعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب مـحـمــد الـسـيــد جـعـفــر ش ــرف الــديــن
ملوكله جعفر السيد محمد ج ــواد شرف
الدين حسب تصحيح االسم الحالي الذي
كان على الصحيفة العقارية محمد جعفر
مـحـمــد جـ ــواد ش ــرف ال ــدي ــن س ـنــد تمليك
بدل ضائع العقار  1963العباسية اميري
وملك.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ابراهيم احمد محسن ملورثته مريم
اسماعيل بزون سندات تمليك بدل ضائع
العقارات  419و 725و 944و 997عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ابراهيم احمد محسن ملورثه محمد
عبدالله محسن سندات تمليك بدل ضائع
العقارات  1480و 1490و 463عيتيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب واص ــف مـحـمــد ح ـيــدر بــوكــالـتــه عن
سامي رضا خاتون ملوكلته ميرفت خليل
النابلسي سند تمليك بدل ضائع للقسم
 B/10من العقار  2398برج الشمالي.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت نهاد عبد الوهاب دنــدن باالصاله
عن نفسها وبصفتها احدى ورثة عصام
عبد الوهاب دندن سندي تمليك بدل عن
ضــائــع عــن حصتها وعــن حصة مورثها
بالقسم  10من العقار  324مصيطبه.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2016/49 :
املـنـفــذ :نعيم أسـعــد كــرم ـ ـ ـ املـحــامــي طــال
زخربا
املنفذ عليه :نقوال نخل مرعي ـ ـ حامات
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
طــراب ـلــس امل ـن ـفــذ بـمــوجـبـهــا ح ـكــم ب ــازال ــة
الشيوع في العقارات رقــم /906/ /741/
 /331/ /739/و /329/حامات.
تاريخ الحكم2015/4/27 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/10/19 :
املطروح للبيع العقار 741 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ارض بعل
مشجرة زيتون.
مساحته 960 :م2
ً
يحده :شماال 743 :ـ ـ  742شرقًا :طريق عام
ـ ـ  740ـ ـ 743
جنوبًا 740 :وطريق عام غربًا 742 :ـ ـ 743
ـ ـ 740
ال ـت ـخ ـم ــن/144000/ :د.أ .بـ ــدل ال ـط ــرح:

/144000/د.أ.
املطروح للبيع العقار 906 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل س ـل ـيــخ ضمنها
اشجار زيتون وعنب وسنديان
مساحته 2082 :م2
ً
ي ـح ــده :شـ ـم ــاال :ط ــري ــق ع ــام  2146ـ ـ ـ 905
شرقًا 905 :وطريق عام
جنوبًا 905 :ـ ـ  907غربًا 908 :ـ ـ  907ـ ـ 2146
التخمني/208200/ :د.أ.
بدل الطرح/208200/ :د.أ.
املطروح للبيع :العقار  739منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل م ـش ـجــرة زي ـتــون
وتني وعنب.
مساحته 960 :م2
ً
يحده :شماال 740 :ـ ـ  736شرقًا :طريق عام
ـ ـ 740
جنوبًا :طريق عام ـ ـ  738ـ ـ  737غربًا330 :
ال ـت ـخ ـم ــن/144000/ :د.أ .بـ ــدل ال ـط ــرح:
/144000/د.أ.
املطروح للبيع العقار 331 :منطقة حامات
العقارية
محتوياته :غرفة للسكن ومطبخ بناؤها
م ـ ــن حـ ـج ــر مـ ـقـ ـص ــوب ومـ ـ ـ ـ ــأوى ل ـل ـط ـيــور
وف ـس ـحــة س ـمــاويــة وأرض ب ـعــل ضمنها
س ـ ــت اشـ ـ ـج ـ ــار ت ـ ــوت وشـ ـ ـج ـ ــرة ازدرخـ ـ ـ ــت
وشجرة جوز
مساحته 189 :م2
ً
ي ـح ــده :ش ـم ــاال :طــريــق ع ــام ـ ـ ـ  330شــرقــا:
طريق عام
جنوبًا :طريق عام غربًا330 :
التخمني/58625/ :د.أ .أرضــا وبـنـ ً
ـاء بدل
الطرح/58625/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 329 :منطقة حامات
العقارية
محتوياته :انـشــاءات او اضافة انشاءات
اص ـب ـحــت م ـح ـتــويــات ه ــذا ال ـع ـقــار قطعة
ارض ضمنها بناء مؤلف من طابق ارضي
يحتوي على مدخل وممر عدد  2وصالون
وجلوس وسفرة وحمام عدد  2وقسم منه
اعمدة مع درج يؤدي الى الطوابق العليا.
طــابــق اول :مــؤلــف م ــن مــدخــل وصــالــون
وس ـ ـفـ ــرة وم ـط ـب ــخ وغـ ــرفـ ــة م ــون ــة وثـ ــاث
حمامات وغرفة جلوس وثالث غرف نوم
واربع شرفات.
ط ــاب ــق ث ــان ــي وث ــال ــث ب ـن ـفــس مــواص ـفــات
الطابق االول.
مساحته 965 :م2
ً
يحده :شماال 325 :وطريق عام شرقًا325 :
وطريق عام
جنوبًا 328 :و 330غربًا 328 :و327
ال ـت ـخ ـم ــن/612750/ :د.أ .بـ ــدل ال ـط ــرح:
/12750/د.أ.
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـه ــار االث ـنــن
الــواقــع فــي  2017/5/15الـســاعــة الثانية
عشرة والنصف من بعد الظهر في قاعة
محكمة البترون.
على الراغب في الشراء ان يدفع بدل الطرح
املقرر نقدًا وعليه تقديم كفالة وافية من
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة ك ـفــال ـت ـهــا ق ــان ــون ــا او
شيكًا مصرفيًا بالليرة اللبنانية وعليه
ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة م ـعــروف ضـمــن نطاق
دائرة تنفيذ البترون واال عد قلمها مقامًا
م ـخـتــارًا لــه وان يــدفــع زيـ ــادة عـلــى الثمن
رسوم التسجيل والداللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2015/12 :
امل ـن ـفــذ :ب ـي ــارو وأس ـع ــد ط ـن ــوس ـ ـ ـ ـ وكـيـلــه
املحامي سايد فياض.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :جـ ـ ــوزف رفـ ـي ــق ال ـف ـغ ــال ــي ـ ـ ـ
كفرعبيدا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :تـنـفـيــذ سـ ـن ــدات ديــن
بقيمة اربعماية الف دوالر أميركي اضافة
الى الفوائد والرسوم والنفقات.
تاريخ الحجز2015/2/12 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2015/2/13 :
املـ ـط ــروح لـلـبـيــع ال ـع ـق ــار :مـقـســم  /4/من
العقار رقــم /346كفرعبيدا يحتوي على
شقة مؤلفة مــن مــدخــل وصــالــون وسفرة
ومـطـبــخ وث ــاث غ ــرف ن ــوم ومـمــر وحـمــام
وثالث شرفات.
مساحته/148 :م2
ً
يحده :شماال :مقسم واحد جنوبًا :مقسم

واحد ومقسم ثالثة
غــربــا :مقسم واح ــد ومـقـســم ثــاثــة شــرقــا:
مقسم واحد
التخمني/250.000/ :د.أ.
بدل الطرح/150000/ :د.أ.
املـ ـط ــروح لـلـبـيــع ال ـع ـق ــار :مـقـســم  /5/من
العقار رقم /346كفرعبيدا وهو عبارة عن
شقة مؤلفة مــن مــدخــل وصــالــون وسفرة
ومـ ـطـ ـب ــخ وثـ ـ ــاث غـ ـ ــرف نـ ـ ــوم وح ـم ــام ــن
وممرين واربع شرفات.
مساحته/155 :م2
ً
يحده :شماال :مقسم واحــد ومقسم ثالثة
جنوبًا :مقسم واحد ومقسم ثالثة
غــربــا :مقسم واح ــد ومـقـســم ثــاثــة شــرقــا:
مقسم واحد ومقسم ثالثة
التخمني/262000/ :د.أ.
بدل الطرح/157200/ :د.أ.
املـ ـ ـط ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 328 :مـنـطـقــة
كفرعبيدا العقارية
مساحته/792 :م2
ً
ي ـح ــده :شـ ـم ــاال 348 :و 327ج ـنــوبــا346 :
و345
غربًا 323 :ـ ـ  327شرقًا 348 :ـ ـ 346
التخمني/396000/ :د.أ.
بدل الطرح/237600/ :د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار االثنني الواقع في
 2017/5/29الساعة  12ظهرًا امام رئيس
دائرة التنفيذ في محكمة البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ايـ ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـط ــرح بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة ام ــا ن ـق ـدًا في
صندوق الخزينة أو تقديم شيك او كفالة
م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
البترون وعليه اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ البترون واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه ان يدفع رسم %5
داللة اضافة الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية2017/69 :
املنفذان :حسن ترحيني ورفيقه
املنفذ عليه :يوسف بشارة
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية في
النبطية رقم  2015/44املنتهي الى اعالن
ع ــدم قــابـلـيــة ال ـع ـقــار /749دي ـ ــر الــزهــرانــي
للقسمة الـعـيـنـيــة وطــرحــه للبيع بــاملــزاد
العلني
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/2/18 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/2/20 :
الـ ـعـ ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :س ـه ـمــا مــن
ال ـع ـق ــار /749ديـ ـ ـ ــر ال ــزه ــران ــي عـ ـب ــارة عن
قطعة ارض بعل صخرية تقع في الجهة
الغربية الجنوبية للبلدة.
مساحته9320 :م2
التخمني 279600 :د.أ.
الطرح 279600 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/5/18ال ـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد قـلـمـهــا مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
املساعد القضائي
مريم قبيسي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غـ ــرفـ ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي عـ ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر
النقوزي
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2012/36
املتكونه فيما بني:
املنفذ :بنك البحر املتوسط ش.م.ل .وكيله
املحامي الياس عطا.
املنفذ عليه :حسن محمد سبليني ورفيقه
/برج رحال.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ك ـشــف ح ـس ــاب وعـقــد
عام بقيمة خمسمائة وخمسة وخمسون
م ـل ـيــونــا واربـ ـعـ ـم ــائ ــة وواح ـ ـ ــد وث ـم ــان ــون

الـفــا ومائتي وتسعة لـيــرات لبنانية عدا
اللواحق.
تاريخ التنفيذ.2002/8/8 :
تاريخ تبليغ االنذار.2003/1/4 :
تاريخ قرار الحجز2004/3/17 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
.2014/9/6
تاريخ محضر وصف العقار.2014/5/28 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
.2014/12/31
العقار املطروح للبيع:
كــامــل الـعـقــار رقــم  318منطقة بــرج رحــال
ال ـع ـق ــاري ــة وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض
مـســاحـتـهــا  908م( 2تـسـعـمــائــة وثـمــانـيــة
امتار مربعة) عليها بناء مؤلف من ثالثة
طوابق ارضــي واول (دوبلكس) مساحته
 702م 2وال ـب ــاق ــي م ــن ال ـع ـق ــار ع ـب ــارة عن
م ــدخ ــل وارض ف ـي ـه ــا شـ ـج ــرت ــي ل ـي ـمــون
وشجرة افوكا وشجرة شربيني مع موقف
للسيارات معبد بالباطون ،البناء مــوزع
على ارضي مع مطلع درج خارجي وثالث
غرف نوم ومدخل وصالونيني وشرفتني
وحمامني ومطبخ مساحة الطابق  271م.2
ال ـط ــاب ــق االول م ــؤل ــف م ــن م ـط ـلــع ل ـل ــدرج
خــارجــي مـكـشــوف مــع شــرفــة وصــالــونــن
وسفره وجلوس ونوم ومطبخ وحمامني
وثــاث شرفات مع مطلع درج يوصل الى
غرف النوم في الطابق الثاني (دوبلكس)
وهــو عبارة عن اربــع غــرف نــوم وحمامني
وت ـ ــراس ودراب ـ ــزي ـ ــن ،ح ـ ــدوده م ــن ال ـغ ــرب
العقار رقــم  313والـشــرق العقار رقــم 401
والشمال العقار رقم  316والجنوب طريق
عام.
قيمة التخمني/413900/ :د.أ( .اربعمائة
وثـ ــاثـ ــة عـ ـش ــرة الـ ـف ــا وت ـس ـع ـم ــائ ــة دوالر
أميركي)
ب ــدل ال ـط ــرح امل ـخ ـفــض/212.330.7/ :د.أ.
(مـ ـئـ ـت ــان واث ـ ـنـ ــا عـ ـش ــرة الـ ـف ــا وث ــاث ـم ــاي ــة
وثالثون دوالر أميركي وسبعون سنتًا).
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ي ــوم االرب ـع ــاء
الــواقــع فيه  2017/4/26الساعة الــواحــدة
ظهرًا وذلــك في مكتب رئيس دائــرة تنفيذ
صــور .على الــراغــب بالشراء ان يقدم ثمن
ال ـط ــرح املـخـفــض ن ـق ـدًا او بـمــوجــب كفالة
مصرفية وافية من احد املصارف املقبولة
لدى الحكومة فتعطيه هذه الدائرة شهادة
لالشتراك بــاملــزايــدة ،على ان ال يتم البيع
بأقل من ستة أعشار قيمة التخمني ،وعلى
املـشـتــري اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق
هــذه الــدائــرة واال اعـتـبــر كــل تبليغ لــه في
قلمها قــانــونـيــا ،وعـلـيــه دف ــع ع ــاوة على
قيمة الطرح رسما الداللة والفراغ.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن قضائي
صــادر عن محكمة الــدرجــة االولــى املدنية
في بيروت
الغرفة العقارية ـ ـ الخامسة
برئاسة القاضي بسام مولوي
وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن شـ ـ ـ ــادي ال ـح ـج ــل
وسيسيل سرحال
رقم االوراق2017/181 :
الجهة املستدعية :ريما حسن ناصر
االوراق املطلوب ابالغها :االستدعاء املقدم
من الجهة املستدعية بتاريخ 2017/4/3
ت ـح ــت ال ــرق ــم  2017/181والـ ـ ـ ــذي تـطـلــب
بموجبه:
ش ـطــب اشـ ـ ــارات ال ـح ـجــز املـسـجـلــة بــالــرقــم
ال ـي ــوم ــي  206و 207ت ــاري ــخ 1978/2/1
موضوع الحجز االحتياطي رقم 1977/19
و 1785ت ــاري ــخ  1994/12/20م ــوض ــوع
الحجز االحتياطي رقــم  1994/262و120
ت ـ ــاري ـ ــخ  1995/1/9م ـ ــوض ـ ــوع ال ـح ـج ــز
التنفيذي رقــم  1994/858و 2445تــاريــخ
 2001/11/8موضوع الحجز االحتياطي
رق ــم  ،2001/1112جـمـيـعـهــا ص ـ ــادرة عن
دائرة تنفيذ بيروت.
فعلى من لديه أي اعـتــراض أو مالحظات
على ذلك التقدم بها الى قلم املحكمة وذلك
فــي مهلة عشرين يــومــا مــن تــاريــخ النشر
األخير.
بيروت في  5ـ ـ نيسان 2017
رئيس القلم
جرجس أبو زيد
إعالن قضائي
صــادر عن محكمة الــدرجــة االولــى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة العقارية
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برئاسة القاضي بسام مولوي
وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن شـ ـ ـ ــادي ال ـح ـج ــل
وسيسيل سرحال
رقم االوراق2017/135 :
الجهة املدعية :ميشال يوسف غانم
االوراق املطلوب ابالغها :االستدعاء املقدم
مــن الـجـهــة املــدع ـيــة ب ـتــاريــخ 2017/3/10
ت ـح ــت ال ــرق ــم  2017/135والـ ـ ـ ــذي تـطـلــب
بموجبه:
اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ب ـش ـطــب اشـ ـ ــارة امل ـعــام ـلــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم  74/1633ع ــن صحيفة
العقار رقم  /750/الرميل سندًا للفقرات 3
و 4من املادة /512/أ.م.م.
فعلى من لديه أي اعـتــراض أو مالحظات
على ذلك التقدم بها الى قلم املحكمة وذلك
فــي مهلة عشرين يــومــا مــن تــاريــخ النشر
األخير.
بيروت في  7ـ ـ نيسان 2017
رئيس القلم
جرجس أبو زيد
إعالن قضائي
رقم اإلفالس 1206
بـ ـت ــاري ــخ  2017/3/29أعـ ـلـ ـن ــت مـحـكـمــة
اإلفالس في بيروت ،برئاسة القاضي فادي
الياس ،وعضوية كل من القاضيني سالي
الخوري وليال الحلو ،شهر إفالس شركة
دار العرب ريل استيت  3ش.م.ل ،.وحددت
تاريخ توقفها عن الدفع في ،2015/9/29
وع ـي ـنــت رئ ـي ــس املـحـكـمــة ال ـقــاضــي ف ــادي
الـ ـي ــاس ق ــاض ـي ــا م ـش ــرف ــا ع ـل ــى الـتـفـلـيـســة
وامل ـحــام ـيــن األس ـت ــاذي ــن روكـ ــز الـقـسـيــس
وميشال الياس وكيلني للتفليسة.
فعلى الدائنني وأصحاب الحقوق التقدم
بطلب إثـبــات ديونهم خــال خمسة عشر
 /15/يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر ،مــن وكيل
الـتـفـلـيـســة امل ـح ــام ــي روك ـ ــز ال ـق ـس ـيــس في
مـكـتـبــه ال ـكــائــن ف ــي ف ــرن ال ـش ـب ــاك ،ســاحــة
م ـ ــار نـ ــوهـ ــرا ،ب ـن ــاي ــة ال ـق ـس ـي ــس ،ال ـط ــاب ــق
 ،3ت ـل ـي ـف ــاك ــس 01/280400 :ـ ـ ـ ـ خ ـل ـيــوي:
 ،03/656222أو مـ ــن وكـ ـي ــل ال ـت ـف ـل ـي ـســة
املحامي ميشال الياس في مكتبه الكائن
فــي ح ــارة ص ـخــر ،ح .س ـيــدة امل ـعــونــات ،م.
سنتر حساب ،خليوي.03/629931 :
رئيس القلم
سوزان توتيو
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/128
املنفذ :فضل فريز حامد
املنفذ عليهم :ورثة محمود مدلج
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم مـحـكـمــة الـبــدايــة
ف ـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة رق ـ ــم  2016/120ت ــاري ــخ
 2016/10/25امل ـن ـت ـهــي الـ ــى اع ـ ــان ع ــدم
قابلية العقارين  1432و/1433ك ـفــررمــان
للقسمة الـعـيـنـيــة وط ــرح ــه لـلـبـيــع بــاملــزاد
العلني.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/3/15 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/3/27 :
ال ـع ـق ــاران امل ــوص ــوف ــان 2400 :سـهـمــا من
العقار /1432كفررمان يقع في منطقة مرج
الغزالن وهو ارض بعل سليخ ومحبوس
مساحته 3296 :م2
التخمني 131.840.000 :ل.ل.
الطرح 131.840.000 :ل.ل.
ال ـثــانــي 2400 :سـهـمــا م ــن ال ـع ـقــار /1433
كفررمان يقع في منطقة مرج الغزالن وهو
ارض بعل سليخ ومحبوس
مساحته 4713 :م2
التخمني 188.520.000 :ل.ل.
الطرح 188.520.000 :ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/5/11ال ـســاعــة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
العقارين املوصوفني اعــاه ،فعلى الراغب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للعقارين
املـطــروحــن ودف ــع الثمن والــرســوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب

