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إعالنات

ج ــان فــايــق فـغــالــي ملــورثــه فــايــق لويس
ال ـف ـغــالــي س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع عن
حصته في العقار  338بمكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا باملعاملة
التنفيذية رقم 2015/496
طــالــب التنفيذ :شــركــة دافـكــو للهندسة
وامل ـق ــاوالت والـتـجــارة ش.م.ل .وكيلتها
االستاذة ميرنا فياض
املنفذ عليها :شركة مجوهرات جرماني
ش.م.م.
وليم وميشال وبيار جرماني وسميرة
ع ـب ـي ــد وك ـي ـل ـه ــم االسـ ـ ـت ـ ــاذ ش ـ ـ ــارل داود
وجورج داوود
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ات ـف ــاق  +كـتــاب
ضـ ـم ــان ــة املـ ـبـ ـل ــغ /159000/د.أ .ع ــدا
اللواحق.
ً
املطروح للبيع :اوال 560 :سهم من العقار
رقم  1823بزبدين:
ارض بعل حرشية مشتملة على بعض
اشجار الصنوبر
مساحته/5000/ :م 2تقريبًا
حدوده :غربًا  1842و 1841وشرقًا 1821
و 1824و 1815و 1814و 1813و1810
ً
و 1825و 1820وشـ ـم ــاال  1825و1840
و 1839و 1838وج ـنــوبــا  1821و1819
و 1815و 1824و 1814طريق عام ـ ـ مرتفق
ب ـح ــق امل ـ ـ ــرور ل ـل ـع ـق ــارات  1821و1824
و 1825ـ ـ حجز عقاري رقم /1316ص.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/47000/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/28200/د.أ.
ثانيًا 960 :سهم من العقار  500بزبدين:
ارض بعل صنوبر
مساحته/700/ :م2
ح ــدوده :غربًا  496و 499و 530وطريق
ً
ع ــام وش ــرق ــا  523و 501و 522وش ـمــاال
 496و 522وج ـن ــوب ــا  502ي ـش ـت ــرك فــي
ملكية العقارين  527و.530
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/21000/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/12600/د.أ .يشترك في ملكية العقارين
 527و530
ثالثًا 720 :سهم من العقار  528بزبدين:
قطعة ارض سقي مشجرة تفاح.
مساحته/380/ :م2
حـ ـ ــدوده :غــربــا  529و 527وش ــرق ــا 507
ً
و 549وش ـم ــاال  549و 527وطــريــق عــام
وج ـن ــوب ــا  507و 529ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــة
الـعـقــار رق ــم  527منتفع بـحــق ال ــري من
املـيــاه املــوجــودة فــي العقار  526بمعدل

ثالثماية سهم من اصل  2400سهم.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/22800/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/13680/د.أ.
رابعًا 360 :سهم من العقار  518بزبدين:
ارض م ـش ـجــرة اش ـج ــار وفــاك ـهــة وب ـنــاء
قديم مؤلف من طابقني السفلي يحتوي
عـ ـل ــى دار وغـ ــرفـ ــة سـ ـف ــرة وغـ ــرفـ ــة ن ــوم
وم ـم ـشــى وم ـط ـبــخ وم ـن ـت ـف ـعــات وف ــرن ــدا
مسقوفة وزاروب خلف الـبـنــاء العلوي
مؤلف من دار وغرفة سفرة وغرفة منامة
وم ـط ـبــخ وم ـن ـت ـف ـعــات وم ـم ـشــى وف ــرن ــدا
مسقوفة وبلكون ودرج خارجي.
مساحته/220/ :م 2تقريبًا.
ح ـ ــدوده :غــربــا طــريــق ع ــام وش ــرق ــا 519
ً
وشماال  498وجنوبًا طريق عام يشترك
ف ــي مـلـكـيــة ال ـع ـقــار  527ـ ـ ـ حـجــز عـقــاري
/1316ص بملف .498
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/24750/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/14850/د.أ.
خ ــامـ ـس ــا 720 :س ـه ــم مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار 988
بزبدين :ارض بعل مشجرة صنوبر.
مساحته/750/ :م 2تقريبًا
ح ـ ـ ــدوده :غ ــرب ــا  989وح ـ ــدود حــاصـبـيــا
ً
وشــرقــا  987و 986وش ـم ــاال  990و989
وجـنــوبــا  987و 985منطقة حاصبيا ـ ـ
منتفع بــاملــرور على العقار  987ـ ـ حجز
عقاري /1316ص بملف .498
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/16875/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/10125/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :تـجــري املــزايــدة
نـهــار االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي 2017/5/10
ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ص ـبــاحــا ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل
بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
أو مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1804
القاضية الرئيسة ناديا جدايل
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك صـ ـ ـ ــادرات اي ـ ـ ــران /وك ـي ـلــه
املحامي شادي رفيق الخوري

املنفذ عليه :قــاســم حسن غ ــدار بصفته
الشخصية وبصفته الكفيل بالتكافل
والتضامن مع شركة صن اليت ش.م.م.
السند التنفيذي :سـنــدات ديــن وكشف
حساب وعقد تأمني من الــدرجــة االولــى
ً
مع شهادة قيد تحصيال ملبلغ 203000
د.أ .عدا اللواحق والفوائد.
العقار املطروح للبيع
كــامــل الـقـســم رقـ ــم( 23ث ــاث ــة وع ـش ــرون)
مــن ال ـع ـقــار رق ــم ( 1791أل ــف وسبعمئة
وواحـ ـ ـ ــد وتـ ـسـ ـع ــن) مـ ــن م ـن ـط ـقــة حـ ــارة
حريك العقارية ،وهــو عبارة عن مدخل
و 3صــالــونــات وط ـعــام وغــرفــة ومطبخ
و 3ح ـم ــام ــات وش ــرف ــات ودرج داخ ـلــي
ي ــؤدي ال ــى الـطــابــق الـســابــع املــؤلــف من
مدخل وجلوس وغرفتني وغرفة قرميد
وغــرفــة خــادمــة و 3حـمــامــات وشــرفــات،
ول ـ ــه م ــوق ـف ــي سـ ـي ــارة رق ـ ــم  23ـ ـ ـ ـ ول ــدى
الـكـشــف تـبــن ان ه ــذا الـقـســم هــو عـبــارة
ع ــن طــابـقــن دوب ـل ـكــس  6و 7مخصص
للسكن سيما ان الطابق السادس مؤلف
م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون وطـ ـع ــام ومـطـبــخ
وحـمــامــن وغــرفــة خ ــدم و 4شــرفــات في
حني أن الطابق السابع مؤلف من مدخل
وج ـلــوس و 3غ ــرف ن ــوم وك ــوري ــدور و3
ح ـمــامــات و 3ش ــرف ــات م ــع االش ـ ــارة الــى
انـ ــه ي ـت ــم ال ـت ـن ـقــل ب ــن ه ــذي ــن ال ـطــاب ـقــن
عبر درج داخلي أو من خــال استعمال
البابني الرئيسني ـ ـ حق مختلف خاضع
ل ـن ـظــام مـلـكـيــة ال ـط ــواب ــق ـ ـ ـ ـ ي ـش ـتــرك في
ملكية الحقني املختلفني  1و 3وكــل ما
مـ ــرد عـلـيـهـمــا ـ ـ ـ ـ ح ــق اس ـت ـع ـمــال ك ــل من
الفسحتني املحددة باالرقام  5و 6و 7و8
و 9و 10والفسحة الثانية  11و 12و13
و 14و 15و 16و 17و 18و 19و 20و21
و 22الكائنني في القسم املشترك رقم .3
ع ــدل نـظــام املـلـكـيــة بــاضــافــة الـقـســم رقــم
 24املـفــرز عــن القسم رقــم  5بالعقد رقم
 2007/1592وبـمــوجــب املـحـضــر الفني
رقم  .2007/1192استحضار دعــوى من
املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة االولـ ــى املــال ـيــة في
بـعـبــدا رق ــم  2012/679مـقــدم مــن شركة
ميدل إيست بوجه مالك القسم.
مساحة القسم/324 :م 2تقريبًا.
قيمة التخمني 486000 :د.أ .بدل الطرح:
 277020د.أ.
تاريخ ومكان البيع:
تحدد يوم االربعاء الواقع فيه 2017/6/7
الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــر صـبــاحــا مــوعـدًا
للبيع باملزاد العلني أمــام رئيس دائــرة
تـنـفـيــذ ب ـع ـب ــدا ،ف ــي ق ـصــر عـ ــدل ب ـع ـبــدا،
املبنى الجديد.
شروط البيع:

على الــراغــب بــالـشــراء قبل املـبــاشــرة في
ـواز لثمن الطرح
املــزايــدة اي ــداع مبلغ م ـ ٍ
في صندوق الخزينة او مصرف مقبول
باسم رئيس دائرة تنفيذ بعبدا أو تقديم
كـفــالــة مـصــرفـيــة تضمن املـبـلــغ واتـخــاذ
مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة ،كما
عليه وبخالل ثالثة ايام من تاريخ قرار
االحــالــة ايــداع الثمن تحت طائلة اعــادة
امل ــزاي ــدة بــالـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه كما
عليه وبخالل عشرين يومًا تلي االحالة
دفع الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب ج ــورج ج ـبــران ال ـع ـنــداري سـنــد بــدل
ضائع للعقار  645كفور العربي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت هال خالد عبداملولى الزغبي سند
بدل ضائع للعقار  65راسنحاش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب بــولــس ح ـنــا الـحـكـيــم بــالــوكــالــه عن
ناجي عطيه سند بدل ضائع للعقار 923
محمرش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب مـحـمــد خـلـيــل مـلـحــم بــالــوكــالــه عن
حليمه ملحم سندي بدل ضائع للعقارين
 389و 392داعل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ــب ال ـ ـخـ ــوري س ـم ـع ــان قـ ـب ــان سـمـعــان
بالوكاله عــن احــد ورثــة حنا حبيب سند
بدل ضائع للعقار  138الحريق.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ـب ــت سـ ـ ـ ــاره داعـ ـ ـ ــي االسـ ـ ـ ـ ــام ال ـش ـه ــال
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بالوكاله عــن داعــي االســام الشهال سند
بدل ضائع للعقار  223النخله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب ول ـي ــم ك ـي ــروز ك ـي ــروز بــالــوكــالــه عن
بنك االعتماد اللبناني شهادة تأمني بدل
ضائع للعقار  2011مزياره.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـ ـلـ ــب فـ ـ ـ ـ ــارس م ـ ـخـ ــايـ ــل ي ـ ــوس ـ ــف بـ ـ ـ ــدران
بــاالصــالــه عــن نفسه وبصفته اح ــد ورثــة
مريم شربل سندي بــدل ضائع للعقارين
 485و 487آسيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـ ـل ــب ف ـي ـل ـي ــب ودي ـ ـ ـ ــع مـ ــوسـ ــى ال ـ ـخـ ــوري
بــالــوكــالــه عــن احــد ورث ــة حنا عبداملسيح
الياس سندات بدل ضائع للعقارات 1575
و 1591و 1594شكا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب بــولــس ح ـنــا الـحـكـيــم بــالــوكــالــه عن
فيليب طربيه بصفته بالتوقيع عن البنك
اللبناني للتجاره ش.م.ل .وال ــذي بــدوره
املــالــك لبنك الــاتــي ش.م.ل .شـهــادة تأمني
بدل ضائع للعقارات  2486و 2481و2491
و 2436و 2581و 2575و 2577و2507
و 2489و 2496و 2495و 2493و2474
و 2498و 2471آسيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
ً
طلبت ريتا جوزف صايغ سند ملكية بدال
عن ضائع باسم املوكل جان جوزف صايغ
فــي الـعـقــار رقــم  558حــاقــل والـعـقــار 2735
لحفد العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
تعلن نقابة العاملني في قطاع القصابة
واملواشي في محافظة النبطية
عن اجــراء انتخابات تكميلية ملجلسها
ال ـت ـن ـف ـيــذي وذلـ ـ ــك يـ ــوم ال ـس ـب ــت ال ــواق ــع
فـيــه  2017/4/29مــن الـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا ولغاية الساعة الحاديه عشرة
ظهرًا في مقر النقابة في النبطية (مقر
االت ـح ــاد ع ـمــال ومـسـتـخــدمــي محافظة
الـنـبـطـيــة ق ــرب م ـصــرف ل ـب ـنــان) واذا لم
ي ـك ـت ـمــل الـ ـنـ ـص ــاب الـ ـق ــان ــون ــي فـ ــي ه ــذه
االنتخابات تؤجل ليوم الجمعة تاريخ
 2017/5/6وف ــي نـفــس الــزمــان وامل ـكــان،
على أنــه ســوف يقفل بــاب الترشيح في
اليوم االربعاء في .2017/4/26
أمني السر
علي محمود السيد علي
الرئيس
عفيف معتوق
انتخابات
تعلن نقابة مزارعي املشاتل والنصوب
ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ع ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ت ـك ـم ـي ـل ـيــة مل ـج ـل ـس ـهــا ال ـت ـن ـف ـي ــذي وذلـ ــك
يـ ــوم ال ـس ـبــت ال ــواق ــع ف ـيــه 2017/4/29
م ــن ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صـبــاحــا ولـغــايــة
الـســاعــة ال ـحــاديــه ع ـشــرة ظ ـه ـرًا فــي مقر
النقابة في النبطية (مقر االتحاد عمال
وم ـس ـت ـخــدمــي م ـحــاف ـظــة الـنـبـطـيــة قــرب
مصرف لبنان) واذا لم يكتمل النصاب
الـقــانــونــي فــي ه ــذه االن ـت ـخــابــات تؤجل
ل ـيــوم الـجـمـعــة ت ــاري ــخ  2017/5/6وفــي
نـفــس ال ــزم ــان واملـ ـك ــان ،عـلــى أن ــه ســوف
يقفل بــاب الترشيح فــي الـيــوم االربـعــاء
في .2017/4/26
أمني السر
محمد سميح سعادي
الرئيس
وسيم دياب

