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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـص ـي ــان ــة واس ـت ـث ـم ــار
الخط البحري في معمل الــذوق ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 2468/تاريخ
 ،2017/3/10قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/5/19عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امــانــة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /200 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 681
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض الـ ـع ــائ ــد السـ ـتـ ـح ــداث م ـســاحــة
كـمــوقــف ل ـل ـس ـيــارات ف ــي م ـخــزن الـكــابــات
وامل ـ ـ ـعـ ـ ــدات عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـط ــاب ــق ،E3
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــاء االس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار رق ـ ــم
ث4د 1285/تــاريــخ  ،2017/2/6قــد مــددت
لغاية يوم الجمعة  2017/4/28عند نهاية
الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 679
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء قواطع  66ك.ف .من
النوع الداخلي لزوم محطتي جعيتا وعني
املريسة ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 10347/ت ــاري ــخ  ،2016/10/25قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2017/5/12عند
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امــانــة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /200 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 694
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة2016/81 :
املنفذ :جمال ترست بنك ش.م.ل.
وكيله املحامي أحمد وهبة
املنفذ عليه :حسني حسني سليم
محمد علي سليم  /بوداي
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـمــة ال ــدي ــن :عقد
ك ـتــاب ع ــام وع ـقــد فـتــح ح ـســاب موثقني
بتأمني عقاري بمبلغ  /32432978/ليرة
لبنانية عدا الفوائد وامللحقات.

تاريخ التنفيذ2016/3/3 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار والـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز:
 2016/3/26و 2016/4/23و 2016/9/10
تاريخ قرار الحجز2016/4/13 :
تاريخ تسجيله2016/4/20 :
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:
2016/5/20
تاريخ تسجيله2016/9/17 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
ً
أوال /2400/ :سهم بالعقار رقم /1256/
بوداي ـ ـ أميري موقع محلة مراح سليم
ش ـعــب ال ـب ـئــر .ال ـع ـقــار ارض ب ـعــل ت ــزرع
ح ـب ــوب وي ـق ــع ف ــي س ـف ــح ال ـج ـب ــل امل ـطــل
على بلدة بــوداي ويبعد أكثر من ثالثة
كيلومترات عن البلدة وينحدر انحدارًا
ش ــدي ــد م ــن الـ ـغ ــرب ال ـ ــى الـ ـش ــرق ارض ــه
صخرية وال يوجد عليه أي انشاءات أو
آبــار انما يوجد اشـجــار حرجية كثيفة
وللوصول اليه سيرًا على االقدام
مساحته /2190/ :متر مربع
حدوده :يحده غربًا العقار رقم /1522/
ً
وش ــرق ــا ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1522/وش ـم ــاال
وجنوبًا العقار رقم /1522/
ال ـح ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـيــة :ح ــق س ـط ـحــي عـلــى
االشجار الحرجية يومي  /3934/تاريخ
 2014/11/24تأمني عقاري درجــة اولى
على كامل العقار مع حق التحويل بدون
مزاحم
الدائن :جمال ترست بنك ش.م.ل.
امل ــدي ــن :ح ـســن ح ـســن سـلـيــم /2400/
سهم قيمة الـتــأمــن  /36000000/ليرة
لبنانية
تعهد املــديــن بعدم البيع أو التأمني أو
ال ـتــأج ـيــر او تــرت ـيــب أي ح ــق عـيـنــي اال
بموافقة الفريق الدائن
يومي  /1521/تاريخ  2016/4/20حجز
تنفيذي رقم  2016/81صــادر عن دائرة
تنفيذ بعلبك مـكــان حفظ املـلــف بــوداي
/1256/
الحاجز :جمال ترست بنك ش.م.ل.
املحجوز عليه :حسني حسني سليم عدد
االسهم املحجوز عليها  /2400/يومي
 /3300/ت ــاري ــخ  2016/9/17محضر
وص ــف الـعـقــار ص ــادر عــن دائـ ــرة تنفيذ
ب ـع ـل ـبــك رق ـ ــم اسـ ـ ــاس  2016/81بـمـلــف
/1256/
الحاجز :جمال ترست بنك ش.م.ل.
املحجوز عليه :محمد علي سليم
التخمني بالليرة اللبنانية/21900000/ :
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بـعــد
التخفيض للمرة االولى/12483000/ :
ث ــانـ ـي ــا /2400/ :سـ ـه ــم ب ــالـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 /1257/ب ـ ــوداي ـ ـ ـ أم ـي ــري مـحـلــة م ــراح
سـلـيــم جـ ــورة الـصـبـحـيــة .ال ـع ـقــار ارض
بعل تزرع حبوب ويقع في سفح الجبل
املطل على بلدة بــوداي ويبعد اكثر من
ثــاثــة كـيـلــومـتــرات عــن الـبـلــدة وينحدر
انحدار شديد من الغرب الى الشرق
أرضـ ــه ص ـخــريــة وال ي ــوج ــد ضـمـنــه ايــة
ان ـش ــاءات أو آب ــار ارت ــوازي ــة انـمــا يوجد
اشجار حرجية كثيفة وليس له طريق
وللوصول اليه سيرًا على االقدام
مساحته /1646/ :متر مربع
حـ ـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ــده مـ ــن ال ـ ـغـ ــرب والـ ـش ــرق
والشمال والجنوب العقار رقم /1522/
الحقوق العينية :نفس التأمني والتعهد
وال ـح ـج ــز ال ـت ـن ـف ـيــذي وم ـح ـض ــر وص ــف
ال ـع ـق ــار بــال ـع ـقــار رقـ ــم  /1256/بـ ــوداي
اعاله.
التخمني بالليرة اللبنانية/16460000/ :
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بـعــد
التخفيض للمرة االولى/9382200/ :
م ـج ـمــوع الـتـخـمــن بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة:
/38360000/
مجموع بــدل الـطــرح بالليرة اللبنانية
ب ـ ـع ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض ل ـ ـل ـ ـم ـ ــرة االول ـ ـ ـ ـ ـ ــى:
/21865200/ل.ل.

مــوعــد جلسة املــزايــدة ومـكــان اجــرائـهــا:
نـهــار االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي 2017/5/10
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــر والـنـصــف ظهرًا
ام ــام حـضــرة رئـيــس دائ ــرة التنفيذ في
قصر عدل بعلبك
شــروط البيع :النفقات املتوجب دفعها
عالوة على الثمن طوابع االحالة ورسم
الداللة للبلدية  %5وعلى راغــب الشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وان يـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو
اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مـبـلـغــا مــوازيــا
لـبــدل ال ـطــرح او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور ق ــرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة2014 /349 :
املنفذ :جمال ترست بنك ش.م.ل.
وكيله املحامي أحمد وهبة
املنفذ عليهما :علي عقل حميه
وعقل سلمان حميه ـ ـ طاريا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـمــة ال ــدي ــن :عقد
قرض وكتاب قرض عام موثق بمحضر
عقد تأمني بحدود مبلغ ماية وخمسون
مـ ـلـ ـي ــون ل ـ ـيـ ــرة ل ـب ـن ــان ـي ــة عـ ـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد
ً
وامللحقات عمال بعقد التأمني املبرز
تاريخ التنفيذ2014/10/27 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار والـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز:
 2014/10/29و 2014/11/13
تاريخ قرار الحجز2014/11/11 :
تاريخ تسجيله2014/11/13 :
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:
2015/1/22
تاريخ تسجيله2015/1/26 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
ً
أوال /2400/ :سهم بالعقار رقم /713/
ط ــاري ــا أمـ ـي ــري م ــوق ــع ال ـت ـل ـي ـلــه ال ـع ـقــار
مستطيل يوجد عليه بنائني:
 1ـ ـ اول مــؤلــف مــن طابقني ارض ــي شقة
سـكـنـيــة وكـ ـ ــراج م ـح ــاط بـتـصــويـنــة من
الجهات االربعة .مساحة البناء حوالى
/460/م 2
 2ـ ـ البناء الثاني مؤلف من شقة سكنية
محايدة عن البناء االول مؤلفة من ثالث
غــرف ومنتفعاتهم ومطلع درج يــؤدي
ال ــى الـسـطــح غـيــر م ــورق وغ ـيــر مــدهــون
مساحة البناء /130/م  2ضمنه عريشة
على أعمدة  /48/دالية وحديقة ضمنها
 /24/شـ ـج ــرة م ـث ـم ــرة وبـ ـئ ــر ارت ـ ـ ــوازي
مجهز وبئر عربي جمع بعمق عشرين
متر
ـ ـ مساحته/20257/ :م 2
ـ ـ حدوده :يحده غربًا العقار رقم /712/
ً
وشرقًا العقار رقم  /714/وشماال طريق
عام والعقار  /1742/وجنوبًا طريق عام
ـ ـ الحقوق العينية :يومي  /3812/تاريخ
 2014/11/13ح ـج ــز ت ـن ـف ـيــذي ص ــادر
عــن دائ ــرة تنفيذ بعلبك الحاجز جمال
ترست بنك ش.م.ل .املحجوز عليه عقل
سلمان حميه وعلي عقل حميه ـ ـ يومي
 /132/تـ ــاريـ ــخ  2015/1/26مـحـضــر
وص ــف الـعـقــار رق ــم  2014/349املـصــدر
دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك الـ ـح ــاج ــز ج ـمــال
ترست بنك ش.م.ل .املحجوز عليه عقل
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سلمان حميه
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي:
$/842188/
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ــدل ال ـ ـط ـ ــرح ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر االمـ ـي ــرك ــي
ب ـ ـع ـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـم ـ ــرة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة:
$/456044.802/
ثانيًا /2400/ :سهم بالعقار رقم /714/
طاريا ـ ـ أميري محلة التليله يوجد عليه
ب ـن ــاء م ــدرس ــة م ــؤل ــف م ــن ث ــاث طــوابــق
ثانوية طاريا الرسمية.
 1ـ ـ ـ ارض ــي يـحـتــوي عـلــى م ــوزع وقــاعــة
وثــاث غــرف ومطبخ وحمامني ومطلع
درج يؤدي الى االول
 2ـ ـ ـ اول ي ـح ـتــوي ع ـلــى مـ ــوزع وثـمــانـيــة
غ ــرف ومـطـلــع درج يـ ــؤدي ال ــى الـطــابــق
الثاني
 3ـ ـ الطابق الثاني يحتوي على مــوزع
وثـمــانـيــة غــرف ومـطـلــع درج ي ــؤدي الــى
السطح
ي ــوج ــد ض ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار ح ــوال ــى /720/
شـ ـج ــرة كـ ـ ــرز مـ ـثـ ـم ــرة وبـ ـع ــض اشـ ـج ــار
الزيتون  /250/شجرة وداخلهم مبنى
على اعمدة حوالى /160/م 2
ـ ـ مساحته/14999/ :م 2
ـ ـ حدوده :يحده غربًا العقار رقم /713/
ً
وشرقًا العقار رقم  /715/وشماال طريق
عام وجنوبًا طريق عام
ـ ـ الحقوق العينية :يومي  /1023/تاريخ
 2014/6/14انشاءات أو اضافة انشاءات
مدينة اصبحت محتويات العقار بناء
من االسمنت املسلح معد ملدرسة ـ ـ يومي
 /1889/تاريخ  2007/10/6اشارة بعدم
إج ــراء أي ــة معاملة عـلــى ه ــذا الـعـقــار اال
بحضور املالك عقل حميه ـ ـ نفس الحجز
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ومـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ــف ال ـع ـق ــار
بالعقار رقم  /713/اعاله
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي:
$/929570/
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ــدل ال ـ ـط ـ ــرح ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر االمـ ـي ــرك ــي
ب ـ ـع ـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـم ـ ــرة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة:
$/503362.155/
ثالثًا /2400/ :سهم بالعقار رقم /1236/
طاريا ـ ـ اميري محلة درجة العصيفرية
والبريس العقار مستطيل الشكل ضمنه
بناء مؤلف من ثالثة طوابق
 1ـ ـ ارضي مسكون من قبل عمال
 2ـ ـ أول قسم منه مسكون والباقي قيد
االنشاء
 3ـ ـ الثاني قيد االنشاء
مساحة الطابق /150/م /3/ × 2ضمنه
 /21/خيمة /41/م ×  /8/وسبعة آبار
ثــاثــة مـجـهــزيــن وال ـبــاقــي جـمــع وبــركــة
مـيــاه تستوعب /80000/م 3وثـمــانــون
شجرة متنوعة.
ـ ـ مساحته/76205/ :م2
ـ ـ حدوده :يحده غربًا طريق عام ومجرى
مـ ــاء وش ــرق ــا ط ــري ــق عـ ــام ومـ ـج ــرى م ــاء
وجنوبًا مجرى ماء
ـ ـ ـ ـ الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :ي ــوم ــي /3506/
تاريخ  31/10/2012تأمني درجــة اولى
دون مــزاحــم تــدفــع حسب ش ــروط العقد
الدائن جمال ترست بنك ش.م.ل .املدين
عـقــل سـلـمــان حـمـيــه قـيـمــة ال ـتــأمــن مئة
وخمسون مليون ليرة لبنانية وتعهد
املــديــن بـعــدم البيع أو تأجير أو إنشاء
أي حق عيني على العقار بدون موافقة
الدائن الخطية ـ ـ نفس الحجز التنفيذي
وم ـح ـضــر وص ــف ال ـع ـقــار بــال ـع ـقــار رقــم
 /713/طاريا اعاله
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر االم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي:
$/1518985/
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ــدل ال ـ ـط ـ ــرح ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر االمـ ـي ــرك ــي
ب ـ ـع ـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـم ـ ــرة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة:
$/822530.3775/
مجموع التخمني$/3290743/ :
ـ ـ ـ مـجـمــوع ب ــدل ال ـطــرح بـعــد التخفيض
للمرة الثانية$/1781937.3345/ :
م ــوع ــد ج ـل ـس ــة ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
ومكان إجرائها :نهار االربعاء الواقع في
 10/5/2017الساعة الثانية عشرة ظهرًا
امــام القاضي املنفرد املــدنــي فــي بعلبك
رئيس دائرة التنفيذ.
شــروط البيع :النفقات املتوجب دفعها
عالوة على الثمن طوابع االحالة ورسم
الداللة للبلدية  %5وعلى راغــب الشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وأن ي ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو
أح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مـبـلـغــا مــوازيــا
لـبــدل ال ـطــرح أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية

تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه أن يختار محال
إلقــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة وإال
ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة أيام من صدور قرار االحالة إيداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال وإعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن ال ــزي ــادة ،وعـلـيــه فــي خــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور ق ــرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إخبار
من دائرة تنفيذ حلبا
رقم املعاملة2015/754 :
املنفذة :وهيبة محمد قصير البضن
املـطـلــوب ابــاغــه :عيسى عـمــر النصبة.
مجهول االقامة
ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة امل ـ ـقـ ــدمـ ــة مــن
املـنـفــذة بوجهك بـمــوضــوع حكم صــادر
ع ــن م ـح ـك ـمــة عـ ـك ــار ال ـش ــرع ـي ــة ب ـتــاريــخ
 2013/4/3رقم  357/242حقوق مهرية
والـ ـق ــاض ــي ب ــال ـح ـك ــم ع ـل ـي ــك ب ـ ــأن تــدفــع
ملطلقتك املنفذة مؤجل صداقها البالغ
الفي غرام من الذهب.
ان ه ــذه ال ــدائ ــرة تكلفك الـحـضــور اليها
السـ ـت ــام االخـ ـب ــار ل ــاط ــاع ع ـلــى دفـتــر
شروط البيع املنظم بتاريخ 2016/12/7
ال ـع ــائ ــد ل ـل ـع ـقــار امل ـح ـج ــوز رقـ ــم /506/
ديـ ــردلـ ــوم وبـ ـي ــان مــاح ـظــاتــك ع ـل ـيــه او
الطعن فيه خالل خمسة ايام من تاريخ
التبليغ وعشرين يومًا من تاريخ النشر
بانقضاء املهلة املــذكــورة اع ــاه يصبح
دفتر الشروط مبرمًا وغير قابل للتغيير
ويـسـقــط عـنــدئــذ ح ــق م ــن اب ـلــغ االخ ـبــار
ب ـت ـق ــدي ــم اي ط ـع ــن ي ـت ـع ـلــق بـ ــاجـ ــراءات
التنفيذ الحاصلة.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن
قـ ــرر ج ــان ــب رئ ـي ــس ال ـغ ــرف ــة االب ـتــدائ ـيــة
امل ـك ـل ــف فـ ــي ب ـع ـل ـبــك الـ ـق ــاض ــي انـ ـط ــوان
بــوزيــد نـشــر خــاصــة االس ـتــدعــاء املـقــدم
من مطانس حنا فرحة بوكالة االستاذ
نـقــوال مـطــر واملـسـجــل بــرقــم 2017/429
والـ ــذي يـطـلــب بـمــوجـبــه الـحـصــول على
سندات تمليك بدل عن ضائع لعقاراته
ذات االرقـ ــام  /1370/مــن منطقة الـقــاع
البنجكية.
فعلى من لديه اعتراض ان يتقدم به الى
املحكمة خــال مهلة خمسة عشر يومًا
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
وفاء الرفاعي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب س ـع ـيــد ح ـس ـيــب اب ـ ــو حـ ـي ــدر وك ـيــل
م ــوس ــى ب ــدي ــع ال ـش ــاع ــر احـ ــد ورث ـ ــة بــديــع
موسى الشاعر سند ملكية بدل ضائع عن
حصته في العقار  130حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب يـ ــوسـ ــف عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـح ـ ــاج وك ـي ــل
املحامية ج ــوال ف ــوزي معلوف بوكالتها
عن نجاة وسهام ايليا ابــو جــوده سندي
ملكية بدل ضائع للعقار  10/672بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب اي ـل ــي نـظـيــر امل ـس ــن وك ـي ــل املـحــامــي
اسـ ـكـ ـن ــدر روجـ ـي ــه نـ ـج ــار ب ـص ـف ـتــه امل ـن ـفــذ
ل ــوص ـي ــة امل ــرح ــوم ــة ف ــري ـح ــه ع ـب ــد الـغـنــي
غندور سندي ملكية بدل ضائع للعقارين
 2643و 2658بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلـبــت نــديــن رش ـيــد ال ـشــرتــونــي وكيلة

