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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة ـ ـ
القاديشا عن تمديد مهلة استدراج العروض
العائد لشراء  650خرطوش فيزيبل  40ـ ـ  50ـ ـ
 63ـ ـ  100أمبير ،وذلك وفق املواصفات الفنية
والشروط االدارية املحددة في دفتر الشروط
الــذي يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء
اربعماية الــف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
مــن قـســم ال ـش ــراء فــي املـصـلـحــة االداري ـ ــة في
مركز الشركة في البحصاص ما بني الساعة
 8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا
ـ ـ البحصاص.
تنتهي مــدة تقديم الـعــروض يــوم الخميس
الواقع فيه  12تشرين االول  2017الساعة 12
ظهرًا ضمنًا.
نائب مدير القاديشا باالنابة
رئيس مصلحة االستثمار بالتكليف
املهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 1779
إعالن
عن املدير العام للشؤون العقارية
يعلن مدير عام الشؤون العقارية عن اعادة
تكوين الصحيفة العقارية املفقودة للعقار
رقـ ــم  1280م ــن م ـن ـط ـقــة ش ـ ـ ــارون ال ـع ـقــاريــة
بالطريقة االدارية وفقًا الحكام املادة الثانية
الجديدة من املرسوم االشتراعي رقم 77/37
واملعدل بالقانون رقم .1996/509
لـكــل صــاحــب مـصـلـحــة أو ح ــق ان يعترض
عـلــى ق ــرار اع ــادة الـتـكــويــن بــاسـتــدعــاء يقدم
الى حضرة امني السجل العقاري في عاليه
خالل مهلة ثالثة اشهر من تاريخ نشر هذا
االعالن.
مدير عام الشؤون العقارية
جورج ّ
املعراوي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة  2014/49استنابة
امل ـن ـف ــذة :ش ــرك ــة يــون ـي ـفــرت ش.م.ل .بــوكــالــة
املحاميان نصري دياب ويوسف الحويك
املـنـفــذ عـلـيــه :ابــراه ـيــم مـحـمــد الـقــرصـيـفــي ـ ـ
حوش الرافقة
ال ـس ـنــد الـتـنـفـيــذي ورص ـي ــد ال ــدي ــن :ثـمــانـيــة
سندات ،ورصيد دين بقيمة واحد وعشرون
الــف وتسعماية وخـمـســون دوالرًا اميركيًا
عدا الفوائد وامللحقات.
ـ ـ ـ تــاريــخ الـتـنـفـيــذ فــي دائـ ــرة تـنـفـيــذ بـيــروت
.2014/6/10
ـ ـ ـ ت ــاري ــخ الـتـنـفـيــذ ف ــي دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بعلبك
.2014/12/3
ـ ـ تاريخ تبليغ االنذار2014/10/23 :
ـ ـ تاريخ قرار الحجز.2014/6/13 :
ـ ـ تاريخ تسجيله.2014/6/30 :
ـ ـ تاريخ محضر وصف العقار.2015/1/24 :
ـ ـ تاريخ تسجيله.2015/2/5 :
ـ ـ بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
الــف 32.142 .سهم بالعقار رقم /126حــوش
مصرايا أميري ـ ـ موقع الدربني ـ ـ العقار ارضه
مسطحة وتـقــع بــن جــامــع الـبـلــدة املـحــاذي
للعقار من الجهة الشمالية وبــن حسينية
الـبـلــدة مــن الـجـهــة الـجـنــوبـيــة .ويــوجــد على
العقار عدة منازل.
 .1اول يسكنه حسني علي القرصيفي مؤلف
مــن اربـعــة غــرف ومطبخ وحـمــام عــدد اثنان
مساحته حوالي  160م2.
 .2ثاني مؤلف من طابقني ـ ـ أـ ـ ارضي  3غرف
ومـطـبــخ وح ـمــام مـســاحـتــه حــوالــي  140م.2
منجز ب ـ ـ اول مــؤلــف مــن شقة سكنية قيد
االنجاز مع بئر ارتوازي.
 .3منزل ثالث مؤلف من  3غرف ومنتفعاته.
 .4راب ـ ـ ــع م ــؤل ــف مـ ــن  3غ ـ ــرف وم ـن ـت ـف ـعــاتــه
مساحته  170م 2في الطابق االول .وارضي
مؤلف من اربعة غرف ومنتفعاته.
 .5شقة سكنية مساحتها حــوالــي  120م.2
وارب ــع كــراجــات فــي الـطــابــق االرض ــي وشقة
سكنية قيد االنجاز في الطابق االول.
 .6ان املنازل من رقم  4الى رقم  6تحتوي على
بئرين ارتوازيني.
ـ ـ مساحته 12000 :م.2
ـ ـ حدوده :يحده غربًا سكة حديد وشرقًا قناة
ً
مياه وشماال العقار  125وجنوبًا طريق عام.
ـ ـ ـ الـحـقــوق الـعـيـنـيــة :حــق انـتـفــاع بــالــري من
مجرى ماء سكر نبع تل الغسيل.
ـ ـ يومي  1550تاريخ  1972/10/16استمالك
 390م 2باملرسوم  3970تاريخ 1972/1/14
بملف .39
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  1832ت ــاري ــخ  1972/12/6وضــع
ي ــد ع ـلــى 390م 2ب ــال ـق ــرار رقـ ــم  195تــاريــخ

 1972/11/28بملف .39
ـ ـ يومي  585تاريخ  2000/5/11مخالفة بناء
ع ـلــى ه ــذا ال ـع ـقــار بـمــوجــب اح ــال ــة التنظيم
املدني بملفه.
ـ ـ ـ يــومــي  586تــاريــخ  2000/5/11ترخيص
بــال ـب ـنــاء ب ـمــوجــب ق ــان ــون امل ـه ـجــريــن ضمن
عقار ال يستوفي الشروط القانونية ملصلحة
محمد راغب القرصيفي.
ـ ـ يومي  818تاريخ  2011/3/9قيد احتياطي
بيع حصص بعض الــورثــة ملصلحة مهدي
واح ـ ـمـ ــد ولـ ـ ـ ــدا م ـح ـم ــد ال ـق ــرص ـي ـف ــي سـجــل
احتياطيًا واعيد ملعاون بعلبك.
ـ ـ ـ ـ يـ ــومـ ــي  167تـ ــاريـ ــخ  2014/1/20قـيــد
احتياطي ورد عقد انتقال على حصة عادل
ق ــاس ــم ال ـقــرص ـي ـفــي مل ـص ـل ـحــة الـ ــورثـ ــة اع ـيــد
ملعاون بعلبك لضم النواقص.
ـ ـ ـ ـ يـ ــومـ ــي  168تـ ــاريـ ــخ  2014/1/20قـيــد
احـ ـتـ ـي ــاط ــي ورد عـ ـق ــد بـ ـي ــع عـ ـل ــى حـصــص
زكية وعلي ورمزية ابناء قاسم القرصيفي
وعلوية فــوزي ايــوب وعلي وسهيال وقاسم
وفاطمة ابناء عادل القرصيفي البالغة 600
سهم ملصلحة حسني علي القرصيفي.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  2114ت ــاري ــخ  2014/1/30حجز
ت ـن ـف ـيــذي ص ـ ــادر ع ــن دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـيــروت
الحاجزة شركة يونيفرت ش.م.ل.
ـ ـ املحجوز عليه :ابراهيم محمد القرصيفي
عدد االسهم  32.142سهم.
ـ ـ ـ يــومــي  2114ت ــاري ــخ  2015/3/5محضر
وصف العقار صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
رق ــم  2014/49ال ـح ــاج ــزة ش ــرك ــة يــونـيـفــرت
ش.م.ل .امل ـح ـج ــوز ع ـل ـي ــه :اب ــراهـ ـي ــم مـحـمــد
القرصيفي.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي.9990.8 :
ـ ـ بدل الطرح بعد التخفيض للمرة التاسعة
بالدوالر االميركي.3384 :
بــاء 48.214 .سهم بالعقار رقم  426ـ ـ حوش
الرافقة اميري ـ ـ موقع ضوء القمر ـ ـ ويحتوي
العقار على بناء مؤلف من ثالث طبقات.
ـ ـ ـ ارضـ ــي شـقــة سـكـنـيــة مـســاحـتـهــا  160م.2
ومحالت بمساحة 90م.2
ـ ـ ـ اول ع ـب ــارة ع ــن شـقـتــن مـســاحــة ك ــل شقة
ح ــوال ــي  120م .2كـمــا يــوجــد ضـمــن الـعـقــار
اربعة آبار ارتوازية اثنان مجهزين والثالث
والرابع فهما ال يعمالن.
ـ ـ مساحته 1989 :م.2
ـ ـ حدوده :يحده غربًا قناة مياه عامة وطريق
ً
عــام وشــرقــا العقار رقــم  425وشـمــاال طريق
عام وجنوبًا العقار رقم .440
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :ي ــوم ــي  877ت ــاري ــخ
 2009/4/25تأمني منظم لــدى كاتب العدل
فــي جــديــدة امل ــن ع ــدد  2009/10484درجــة
ال ـتــأمــن اول ــى ب ــدون م ــزاح ــم .ال ــدائ ــن شركة
ي ــونـ ـيـ ـف ــرت ش.م.ل .املـ ــديـ ــن م ـح ـم ــد راغـ ــب
ال ـقــرص ـي ـفــي ع ــدد االس ـه ــم  900س ـهــم قيمة
التأمني خمسون الف دوالر أميركي.
ـ ـ يومي  877تاريخ  2009/4/25تعهد املدين
بعد البيع أو التأمني أو التأجير أو ترتيب
أي حق عيني اال بموافقة الدائن.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  1297ت ــاري ــخ  2011/4/11حجز
ت ـن ـف ـيــذي رقـ ــم  2011/15ص ـ ــادر ع ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ بـعـلـبــك ال ـحــاجــزة شــركــة روبـنـســون
غــروب ش.م.ل .املحجوز عليه :محمد راغب
القرصيفي.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  2110ت ــاري ــخ  2014/6/30حجز
تنفيذي رقم  2014/1302بملف  126حوش
مصرايا .مصدر الحجز دائرة تنفيذ بيروت
الحاجزة شركة يونيفرت ش.م.ل .املحجوز
عليه :ابراهيم محمد القرصيفي عدد االسهم
.48.214
ــيومي  254تاريخ  2015/2/5محضر وصف
الـعـقــار ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بعلبك رقــم
 2014/49بملفه.
الحاجزة شركة يونيفرت ش.م.ل .املحجوز
عليه :ابراهيم محمد القرصيفي.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي.10.424.25 :
ـ ـ بدل الطرح بعد التخفيض للمرة التاسعة
بالدوالر االميركي3530 :
ـ ـ مجموع التخمني.20.415.05 :
ـ ـ ـ ـ م ـج ـمــوع الـ ـط ــرح ب ـعــد ال ـت ـخ ـف ـيــض لـلـمــرة
التاسعة6914 :
م ـ ــوع ـ ــد جـ ـلـ ـس ــة ال ـ ـب ـ ـيـ ــع بـ ـ ــاملـ ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي
وم ـكــان اجــرائ ـهــا :نـهــار االرب ـع ــاء الــواقــع في
 2017/10/18الساعة الثانية عشر والنصف
بـعــد الـظـهــر أمـ ــام ح ـضــرة ال ـقــاضــي املـنـفــرد
املدني في بعلبك رئيس دائرة التنفيذ.
شروط البيع :النفقات املتوجب دفعها عالوة
ع ــن ال ـث ـمــن ط ــواب ــع االح ــال ــة ورس ـ ــم ال ــدالل ــة
للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب ال ـشــراء الحضور
باملوعد املعني وان يودع باسم رئيس دائرة
التنفيذ قبل املباشرة باملزايدة لدى صندوق
الـخــزيـنــة أو أح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مبلغًا

موازيًا لبدل الطرح أو تقديم كفالة مصرفية
تضمن هذا املبلغ لتخوله هذه الدائرة حق
ً
ال ــدخ ــول بــاملــزايــدة وعـلـيــه ان يـخـتــار محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا لــه وعليه خــال ثالثة
اي ــام مــن ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع الثمن
ً
تحت طائلة اعتباره نــاكــا واع ــادة املــزايــدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا من تاريخ
ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة دف ــع املـبـلــغ وال ــرس ــوم
والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
الرئيسة رلى ابو خاطر
املنفذ :جورج وديع فاخوري بوكالة املحامي
طارق الغريب
املنفذ عليه :فايز وفارس وفدعا ساسني.
باملعاملة التنفيذية رق ــم  2015/613ينفذ
طالب التنفيذ محضر عقد تأمني وشهادة
قـيــد تــأمــن بـقـيـمــة  $125000مـئــة وخمسة
وع ـش ــرون ال ــف دوالر أمـيــركــي ع ــدا الــرســوم
والفوائد واملصاريف.
امل ـطــروح للبيع 399.999 :سـهــم مــن العقار
 1145كفرزبد.
مواصفاته:
يقع هــذا العقار ضمن منطقة شبه سكنية
وتـصــل الـيــه عبر طــريــق ترابية وهــو عبارة
عن قطعة ارض منحدرة يوجد عليها ثالث
ه ـن ـغ ــارات :الـهـنـغــار االول ي ـعــود ال ــى فــدعــا
ســاســن وال ــى جــانـبــه ث ــاث غ ــرف مــن حجر
الـبــاطــون وملبس حجر صناعي سقفه من
الباطون وغرفة عمال سقفها توتيا .الهنغار
الثاني فــي وســط العقار ويـعــود الــى فــارس
ســاســن سقفه بــاطــون مسلح وال ــى جانبه
غرفة ناطور سقفها توتيا .الهنغار الثالث
يعود الى فيليب ساسني سقفه من الباطون
وغـ ــرفـ ــة نـ ــاطـ ــور س ـق ـف ـهــا ت ــوت ـي ــا وان ه ــذه
الهنغارات الثالثة تستعمل لتربية األبقار.
مساحته 44276 :متر مربع.
ح ـ ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ط ــري ــق ع ــام وال ـع ـقــار
 /1146/وش ــرق ــا الـ ـعـ ـق ــارات رقـ ــم /1167/
و /1170/و /1171/و /1172/و/1173/
ً
و /1174/و ./1175/وشـمــاال العقارين رقم
 /1146/و ./1147/وجـنــوبــا الـعـقــاريــن رقم
 /1144/و./1146/
الحقوق العينية:
* تأمني عقاري درجة اولى مع حق التحويل،
تــاريــخ االستحقاق والـفــائــدة حسب شــروط
العقد.
* تـعـهــد امل ــدي ــن ب ـعــدم الـبـيــع او ال ـتــأمــن أو
التأجير أو ترتيب أي حق عيني اال بموافقة
الفريق الدائن جــورج وديــع فاخوري املدين
فــايــز وف ــارس وفــدعــا يــوســف ســاســن قيمة
التأمني /125000/د.أ.
* تصديق تخطيط باملرسوم /3144/تاريخ
 1993/1/30بملف  /2/جبولة.
* تـ ـص ــدي ــق تـ ـع ــدي ــل ت ـخ ـط ـي ــط ب ــامل ــرس ــوم
 1998/11887/بملف  /1/قوسايا.
* قيد احتياطي ببيع حصة جرجس عبدالله
ك ـف ــوري ملـصـلـحــة ف ــدع ــا وف ــرن ـس ــوا وف ــارس
ابناء يوسف ساسني بالتساوي فيما بينهم
سجل احتياطيًا واعيد لرئيس املكتب.
* مخالفة بناء على هذا العقار
* اشــارة قيد احتياطي على كامل حصص
ف ـ ــارس وف ــرن ـس ــوا وف ــدع ــا ي ــوس ــف ســاســن
االصلية والحصص املتصلة اليهم بالشراء
من جرجس عبدالله كفوري باليومي /11/
تاريخ  2008/1/17بعدم اجــراء ايــة معاملة
ع ـل ــى هـ ــذه ال ـح ـص ــص اال ب ـم ــواف ـق ــة الـسـيــد
جــورج وديــع فاخوري وعــدم اعطاء بدل عن
ضائع النهم نظموا وكالة باجراء تأمني على
حصصهم والـطـلــب بملفه .ورد عقد تأمني
على حصة فرنسوا يوسف ساسني ملصلحة
ج ـ ــورج ودي ـ ــع فـ ــاخـ ــوري س ـج ــل احـتـيــاطـيــا
ل ــوج ــود ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي ،تـعـهــد مـنـظــم لــدى
كــاتــب ع ــدل زح ـلــة هـلـيــط ع ــدد 2014/7292
مقدم من السيد فايز يوسف ساسني بان ال
عالقة له بمخالفة البناء املوجودة على هذا
العقار ويعفي االدارة من أية مسؤولية بهذا
الخصوص حفظ التعهد بملفه.
* حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
رقم  2014/457ملصلحة الحاجز احمد خليل
الدغيدي ضد فرنسوا يوسف ساسني.
* ح ـجــز تـنـفـيــذي صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
ً
زحـلــة رق ــم  2014/53تحصيال لــديــن احمد
خليل الدغيدي ضد فرنسوا وفدعا يوسف
ساسني.
* حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة

رقم  2014/458ملصلحة الحاجز احمد خليل
الدغيدي ضد فرنسوا يوسف ساسني.
* حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
رقم  2014/647ملصلحة جوزيف اميل روميه
ضد فارس وفرنسوا يوسف ساسني.
* ح ـجــز تـنـفـيــذي صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
زحلة رقم  2015/613ومحضر وصف العقار
ملـصـلـحــة ال ـح ــاج ــز ج ـ ــورج ودي ـ ــع ف ــاخ ــوري
ضــد فايز وف ــارس وفرنسوا وفــدعــا يوسف
ساسني.
* حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
رق ــم  2015/729ملصلحة امـيــل روم ـيــة ضد
فرنسوا يوسف ساسني.
* حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
رقم  2015/958ملصلحة أحمد العيسى ضد
فارس وفرنسوا وفدعا يوسف ساسني.
* حجز تنفيذي عن دائــرة تنفيذ زحلة رقم
 2015/959ملصلحة أحـمــد خليل الدغيدي
ضد فارس وفرنسوا وفدعا يوسف ساسني.
* ح ـجــز تـنـفـيــذي صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
زحلة رقــم  2015/960ملصلحة احمد خليل
الـ ــدغ ـ ـيـ ــدي ضـ ــد ف ــرنـ ـس ــوا وفـ ــدعـ ــا ي ــوس ــف
ساسني.
* حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
رقـ ــم  2015/961ملـصـلـحــة ال ـح ــاج ــز حسني
حميه ضــد فــارس وفــرنـســوا وفــدعــا يوسف
ساسني.
* ح ـجــز تـنـفـيــذي صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
زحـ ـل ــة رق ـ ــم  2015/962مل ـص ـل ـحــة يــوســف
خليل الدغيدي ضد فارس وفرنسوا وفدعا
يوسف ساسني.
* ح ـجــز تـنـفـيــذي صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
زحـ ـل ــة رق ـ ــم  2015/963مل ـص ـل ـحــة يــوســف
خليل الدغيدي ضد فارس وفرنسوا وفدعا
يوسف ساسني.
* ح ـجــز تـنـفـيــذي صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
زحلة رقم  2015/356ملصلحة حسني يوسف
حميه ضد فرنسوا يوسف ساسني.
* ح ـجــز تـنـفـيــذي صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
زحلة رقم  2015/355ملصلحة أحمد محمود
العيسى ضد فرنسوا يوسف ساسني.
قـيـمــة ال ـت ـخ ـمــن( $222915 :م ـئ ـتــان وإث ـنــي
وعـ ـش ــرون أل ــف وسـتـعـمــايــة وخ ـم ـســة عشر
دوالر أميركي).
بدل الطرح( $133749 :ماية وثالثة وثالثون
أل ــف وسـبـعـمــايــة وت ـس ـعــة وأربـ ـع ــون دوالر
أميركي).
موعد املزايدة ومكانها :يوم الخميس الواقع
فــي  2017/10/26الـســاعــة  12:15فــي قصر
ع ــدل زح ـل ــة ف ــي ق ــاع ــة الـحـكـمــة امـ ــام رئـيــس
دائرة تنفيذ زحلة.
شروط املزايدة:
على الراغب بالشراء وقبل املباشرة بموعد
املزايدة أن يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ
ف ــي زح ـل ــة ق ـي ـمــة بـ ــدل الـ ـط ــرح ف ــي ص ـنــدوق
الخزينة أو مصرف مقبول او تقديم كفالة
مـصــرفـيــة م ـعــادلــة أو ش ــك مـصــرفــي وعـلـيــه
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق دائــرة تنفيذ
زحـلــة اذا لــم يكن لــه مــن مـقــام ،وعليه خالل
ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة
ً
اي ـ ــداع ال ـث ـمــن ت ـحــت طــائ ـلــة اع ـت ـب ــاره نــاكــا
واعــادة املزايدة على عاتقه فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة.
وعليه خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور
قرار االحالة دفع رسم الداللة بمعدل  %5من
قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/1006
الرئيس جدايل
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لـبـنــان
وكيله املحامي مجيد ابراهيم
املنفذ عليهما :مازن الزاهد ومريم شوكت
فوعاني وكيلهما االستاذ شربل بو شعيا
السند التنفيذي :اتفاقية قــرض إسكاني
وكشف حساب مبلغ وقــدره 167.063.770
ل.ل .عدا الفوائد اللواحق.
تاريخ قرار الحجز2016/1/14 :
تاريخ تسجيله 2016/1/18
تاريخ محضر وصف العقار2016/10/11 :
تاريخ تسجيله2016/11/2 :
الـعـقــار امل ـع ــروض 2400 :سـهــم مــن الـعـقــار
رقــم  297/D 27مــن منطقة بــرج البراجنة
العقارية
م ـس ــاح ـت ــه  110م.م .م ــؤل ــف مـ ــن  3غ ــرف
وصـ ـ ــالـ ـ ــون وط ـ ـع ـ ــام ومـ ـطـ ـب ــخ وحـ ـم ــام ــن
وشــرفــات ولــه مــوقــف سـيــارة  D27الطابق
الـســابــع حــق مختلف خــاضــع لنظام ادارة
العقار.

ي ـش ـت ــرك ب ـم ـل ـك ـيــة ال ـق ـس ــم  1و 3وم ـ ــا ورد
عليهما
الـعـقــار امل ــوص ــوف 2400 :سـهــم مــن العقار
رقم  297 / D27برج البراجنة
قيمة التخمني 143000 :د.أ.
بدل الطرح 85800 :د.أ.
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار االرب ـعــاء
الــواقــع فيه  2017/10/25الساعة الحادية
عشرة ظهرًا امــام رئيس دائــرة التنفيذ في
بعبدا.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
الـ ـعـ ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اعـ ـ ــاه ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب
بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم ألمــر رئيس دائــرة التنفيذ
فــي بعبدا واتـخــاذ محل اقــامــة ضمن هذه
ال ــدائ ــرة وب ـخ ــال ثــاثــة ايـ ــام تـحــت طائلة
اعــادة املزايدة بزيادة العشر فإن لم يتقدم
أحد بزيادة العشر تعاد املزايدة على عهدة
املشتري الناكل الــذي يضمن النصف وال
يستفيد من الزيادة كما عليه خالل عشرين
يــومــا مــن تــاريــخ ق ــرار االح ــالــة دف ــع رســوم
الداللة والتسجيل.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
انطوان الحلو
إعالن قضائي
صادر عن القاضي املنفرد املالي في بيروت
الرئيس رودني ضو
رقم االوراق2015/365 :
الجهة املدعية :شركة أونيون فرانكو آراب
للتأمني وإعادة التأمني ()UFA
الـجـهــة امل ــدع ــى عـلـيـهــا وامل ـط ـلــوب ابــاغـهــا
ّ
ملجهولية محل االقامة :علي صالح أرناؤط
األوراق املطلوب ابالغها :القرار الصادر في
 2017/1/30بالرقم  2017/30والذي قضى
بـمــوجـبــه ب ــال ــزام امل ــدع ــى عـلـيــه ب ــأن يـســدد
للمدعية مبلغ /2000/د.أ .أو مــا يعادله
بــالـلـيــرة اللبنانية بـتــاريــخ الــدفــع الفعلي
مع الفائدة القانونية من تاريخ استحقاق
آخر قسط من أقساط التأمني أي من تاريخ
 2014/12/6ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.
ويتضمن املدعى عليه النفقات كافة.
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم املحكمة
او ارسـ ــال مــن ي ـنــوب عـنـكــم بـمــوجــب سند
ً
قــانــونــي م ـص ــدق أص ـ ــوال لـتـبـلــغ واس ـت ــام
االوراق الخاصة بكم وذلك في خمسة عشر
يومًا تليها مهلة النشر عشرين يومًا من
تــاريــخ الـنـشــر االخ ـيــر واال ت ـســري بحقكم
االجراءات املنصوص عنها في احكام املادة
/409/أ.م.م.
رئيس القلم بالتكليف
جناة جرجورة
إعالن بيع باملعاملة 2017/286
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـخـمـيــس في
 2017/10/5ال ـس ــاع ــة  2:30ب ـع ــد ال ـظ ـهــر
سـ ـي ــارة امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه رب ـي ــع ي ــوس ــف جــابــر
م ــارك ــه ري ـن ــو ك ـل ـيــو  1,4كــاس ـيــك مــوديــل
 2005رقـ ـ ــم /463847/ج ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
تحصيال لــديــن طــالــب التنفيذ بـنــك مصر
لبنان ش.م.ل .وكيله املحامي رامي سميره
البالغ  $/2.836.79/عدا اللواحق واملخمنة
بمبلغ  $/3338/واملطروحة للمرة الثانية
بسعر  $/1800/أو مــا يـعــادلـهــا بالعملة
الــوطـنـيــة وان رس ــوم املـيـكــانـيــك ق ــد بلغت
/528.000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور باملوعد
املـ ـ ـح ـ ــدد ال ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي بـ ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
تـعـلــن ب ـلــديــة ال ـج ـيــة ع ــن اج ـ ــراء مـنــاقـصــة
ع ـم ــوم ـي ــة ع ـل ــى اس ـ ـ ــاس ت ـق ــدي ــم االسـ ـع ــار
النشاء مركز بلدي يشترك بهذه املناقصة
املتعهدون املصنفون مباني درجــة ثانية
وم ـ ــا ي ـع ـل ــوه ــا ب ـح ـس ــب ت ـص ـن ـيــف وزارة
االشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة ،يـمـكــن ال ـح ـص ــول على
م ـس ـت ـن ــدات امل ـن ــاق ـص ــة مـ ــن م ــرك ــز ب ـلــديــة
ال ـج ـي ــة .ي ـتــم ف ـتــح امل ـظ ــاري ــف ف ــي حـضــور
مقدمي ال ـعــروض الــراغـبــن فــي الحضور
وذلك تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم
االثنني الواقع في .2017/10/9
يـمـكــن لـلــراغـبــن االشـ ـت ــراك ف ــي املـنــاقـصــة
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـصـ ــال عـ ـل ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دف ـت ــر
الشروط الخاص ومرفقاته العائدة لهذه
الـصـفـقــة م ــن مــركــز الـبـلــديــة طـيـلــة أوق ــات

