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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
الـعــروض العائد لشراء وتركيب كاميرات
م ــراقـ ـب ــة ف ـ ــي بـ ـع ــض مـ ـحـ ـط ــات ال ـت ـح ــوي ــل
الرئيسية ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 150/تــاريــخ  ،2018/1/11قــد مــددت
لغاية يوم الجمعة  2018/10/19عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخ ــة مـ ـج ــان ــا م ـ ــن دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/9/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1904
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجــراء
اسـ ـت ــدراج لـلـتـخـلــص م ــن ال ـت ـل ــوث ب ــامل ــواد
النفطية في االقنية وفي بعض املواقع في
معمل الذوق الحراري.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر مــوعــد لتقديم ال ـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/10/19عند
نهاية ال ــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/9/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1893
تصحيح
ب ـت ــاري ــخ  2018/8/27جـ ــرى ن ـش ــر إع ــان
بـيــع ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ ك ـســروان في
جريدة االخبار بالعدد رقم  3549باملعاملة
التنفيذية الرقم 2017/931
وقد صدر خطأ بإسم املنفد لوسي شلهوب
وك ـ ـ ــرم أب ـ ــي ك ـ ــرم وال ـص ـح ـي ــح هـ ــو لــويــس
شلهوب وكرم أبي كرم
فإقتضى التصويب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/205
طالب التنفيذ :بنك مصر لبنان ش.م.ل.
املنفذ عليهم :علي حسني صباح ورفاقه
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائـ ــرة تنفيذ
بيروت رقم  2014/2471تاريخ 2015/6/15
لـب ـيــع اس ـه ــم امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم ف ــي ال ـع ـق ــارات
ً
موضوع االستنابة تحصيال للدين البالغ
 198.241د.أ .عدا الفوائد والرسوم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/11/20 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/1/27 :
تاريخ قرار الحجز 2015/11/14 :بالنسبة
للعقارات ذات الرقم القسم  A4و  A5و A8
و  A9و  A12و  B6و  B7و  B8و  B9من
العقار رقــم /529النبطية التحتا وتــاريــخ
تسجيله في السجل العقاري 2015/11/12
و  2015/3/24لـلـعـقــار رق ــم /161م ــزرع ــة
ك ـف ــرج ــوز وتـ ــاريـ ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي الـسـجــل
العقاري 2015/4/8
تاريخ محضر الوصف 2015/7/20 :للعقار
/161م ــزرع ــة ك ـفــرجــوز وت ــاري ــخ تسجيله:
 2015/8/12و  2016/2/10لباقي العقارات
وتاريخ تسجيلهم .2016/3/9
العقارات املوصوفة 2400 :سهمًا من القسم
 A4مــن العقار /529النبطية التحتا وهو
عـ ـب ــارة ع ــن م ـك ـتــب م ــؤل ــف م ــن ثـ ــاث غــرف
ومطبخ وحمام وهــو باشغال املنفذ عليه
علي حسني صباح.
مساحته 46 :م2

التخمني 59800 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 26.231 :د.أ.
 2400سهمًا من القسم  A5من العقار /529
الـنـبـطـيــة ال ـت ـح ـتــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق
ارضي يحتوي على محل ومتخت وحمام
وهو حاليًا باشغال علي صباح.
مساحته 22 :م2
التخمني 330000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 144.743 :د.أ.
 2400سهمًا من القسم  A8من العقار /529
الـنـبـطـيــة ال ـت ـح ـتــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق
ارضي يحتوي على محل ومتخت وحمام
وهـ ــو ب ــاش ـغ ــال امل ـس ـت ــأج ــر راتـ ـ ــب قـبـيـســي
(تجارة لأللبسة).
مساحته 21 :م2
التخمني 315000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 138.164 :د.أ.
 2400سهمًا من القسم  A9من العقار /529
الـنـبـطـيــة ال ـت ـح ـتــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق
ارضي يحتوي على محل ومتخت وحمام
وه ــو بــاشـغــال املـسـتــأجــر قيصر مصطفى
(تجارة لأللبسة).
مساحته 21 :م2
التخمني 315000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 138.164 :د.أ.
 2400سـهـمــا م ــن ال ـق ـســم  A12م ــن الـعـقــار
/529ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـت ـح ـتــا وهـ ــو عـ ـب ــارة عــن
ط ــاب ــق ث ــان ــي وي ـح ـتــوي ع ـلــى ش ـقــة مــؤلـفــة
م ــن ص ــال ــون ــن وط ـع ــام وم ـط ـبــخ وج ـلــوس
وغــرف ـتــي ن ــوم وم ــدخ ــل ومـ ــوزع وحـمــامــن
وت ــراس ــن وش ــرف ــات بــاش ـغــال ورثـ ــة كـمــال
حسني صباح.
مساحته 217 :م2
التخمني 184450 :د.أ.

الطرح بعد التخفيض 80.904 :د.أ.
 2400سهمًا من القسم  B6من العقار /529
الـنـبـطـيــة ال ـت ـح ـتــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق
ثالث يحتوي على شقة مؤلفة من صالون
وجلوس ومطبخ وموزع وثالث غرف نوم
وثالث حمامات وشرفات وهي شاغرة.
مساحته 148 :م2
التخمني 111000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 48687 :د.أ.
 2400سهمًا من القسم  B7من العقار /529
الـنـبـطـيــة ال ـت ـح ـتــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق
رابــع يحتوي على شقة مؤلفة من صالون
وجلوس ومطبخ وموزع وثالث غرف نوم
وثالث حمامات وشرفات وهي شاغرة.
مساحته 148 :م2
التخمني 111000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 48687 :د.أ.
 2400سهمًا من القسم  B8من العقار /529
الـنـبـطـيــة ال ـت ـح ـتــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق
خ ــام ــس ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ش ـق ــة م ــؤل ـف ــة مــن
صــالــون وج ـلــوس ومـطـبــخ وم ــوزع وثــاث
غــرف نــوم وثــاث حمامات وشــرفــات وهي
شاغرة.
مساحته 148 :م2
التخمني 111000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 48687 :د.أ.
 2400سهمًا من القسم  B9من العقار /529
الـنـبـطـيــة ال ـت ـح ـتــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق
س ـ ـ ــادس ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ش ـق ــة م ــؤل ـف ــة مــن
صــالــون وج ـلــوس ومـطـبــخ وم ــوزع وثــاث
غــرف نــوم وثــاث حمامات وشــرفــات وهي
شاغرة.
مساحته 148 :م2
التخمني 111000 :د.أ.

بالشراء اي ــداع بــدل الـطــرح فــي قلم الــدائــرة
بموجب شيك مصرفي منظم المــر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
على قيود الصحيفة العينية السهم العقار
املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن املهلة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ على
عهدته.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي

الطرح بعد التخفيض 48687 :د.أ.
 2400سهمًا من العقار /161مزرعة كفرجوز
وه ــو ع ـب ــارة ع ــن طــابــق سـفـلــي مــؤلــف من
ملجأ وغــرفــة كهرباء وحـمــام ومطلع درج
وطابق ارضــي واول (دوبلكس) ويحتوي
على اشـجــار الصنوبر والنخل والزيتون
والـ ـ ـس ـ ــروة وبـ ـع ــض اشـ ـج ــار ال ــزي ـن ــة وه ــو
باشغال املنفذ عليه سهيل صباح.
مساحته 840 :م2
التخمني 773500 :د.أ .لالرض والبناء
الطرح بعد التخفيض 339270 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :نـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/10/4الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
اسهم العقار املوصوف اعاله ،فعلى الراغب

إعالن بيع
صادر عن دائرة التنفيذ في طرابلس
غرفة الرئيس باسم نصر
رقم املعاملة2010/427 :
املنفذ :فرست ناشونال بنك ش.م.ل .وكيله
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أفقيا

 -1شعب آري هــاجــر مــن جنوبي سكانديناڤيا واسـتـقـ ّـر فــي سـهــول أوروب ــا وغــزا
إيطاليا منذ القرن الثاني –  -2خالف خسر – أمير معني والد فخر الدين الثاني – -3
مجلس النواب والسلطة التشريعية في روسيا –  -4تعب وشقاء في سبيل العيش
– كأس من املاء – مجاز ومسلك – ّ -5
لس الطعام – بشر وقوم – خالف طاعة الوالد
–  -6سيدة باألجنبية – سفينة أو باخرة –  -7إحدى الواليات املتحدة األميركية –
جرذ باألجنبية – ّ -8
تهيأ للحملة في الحرب – بلدة لبنانية بقضاء عاليه –  -9بسط
قدميه – عالمة على الجلد من وخز اإلبر – مقدار عمري –  -10مطرب لبناني شهير
ّ
خريج برنامج ستديو الفن

عموديًا
 -1زعيم نروجي إكتشف غرونلند –  -2قلب الثمرة – حانوت – نعم باللغة الروسية
–  -3رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبالهة وإليه تنسب نوادر وفكاهات – جزيرة
إيطالية صغيرة تفصل البندقية عن األدرياتيك –  -4خاصتك وملكك – سمني من
كل شيء –  -5منطقة قديمة في شبه جزيرة البلقان سيطرت على اليونان في عهد
والد اإلسكندر الكبير – بيت العنكبوت –  -6إحدى جزر أنتيل الهولندية تشتهر
ّ
ونكد –  -7إستنكر وعاقب – لنب
بمصافي نفط تعمل لحساب فنزويلال – نشتغل
مخلوط باملاء –  -8من الطيور – يحتوي على سموم –  -9للندبة – نوع من الطعام
اإليطالي واملعروف في املطبخ اللبناني –  -10شاعر سوري راحل

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2969

حلول الشبكة السابقة

1

 -1ناطحات سحاب –  -2البردوني –  -3طل – انكوراج –  -4ويحك – سر – ما – -5
رطل – او – كسل –  -6ايرلندا –  -7صنم – ُمبكر –  -8كي – ليت – ون –  -9بارتولدي
–  -10كالكوتا – ان

عموديًا
ّ
 -1ناطور – صكوك –  -2الليطاني –  -3طب – حليم – بل –  -4حراك – الك –  -5أدن – البيرو – -6
توكسون – ت ت ت – ّ -7
سنور – دم – وا – ّ -8
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التاريخية
كــاتــب وروائ ــي فرنسي شهير (ُ )1870-1802يـعــرف بقصصه
ّ
املـلـيـئــة ب ــاإلث ــارة وامل ـغــامــرة وال ـتــي جـعـلــت مـنــه واح ـ ـدًا مــن أشـهــر الـكــتــاب
الفرنسيني في العالم
 = 11+10+9+6+2+1مجلس النواب الروسي ■  = 5+6+4+7+8مدينة أملانية
■  = 3+2خاصتك وملكك

حل الشبكة الماضية :ناي البرغوثي

املحامي سمير سعاده
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ع ـب ــد الـ ـل ــه رغـ ـ ـ ــدان الـ ـب ــدوي
بواسطة رئيس قلم دائرة تنفيذ طرابلس
السند التنفيذي :عقد تأمني وسندين دين
الـبــالــغ /93.177/د.أ .إضــافــة ال ــى الـفــوائــد
والنفقات
تــاريــخ قــرار الحجز ،2012/10/29 :تاريخ
تسجيله.2013/9/21 :
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
املقاسم املدرجة ادناه وفقًا ملندرجات دفتر
الشروط املنظم بتاريخ .2014/9/9
مــوضــوع ال ـطــرح :كــامــل املـقـســم  3ـ ـ ـ العقار
 671ـ ـ بساتني امليناء ،مخزن ارضي ضمنه
متخت على كامل املخزن مساحتهما 158
م.م.
قيمة التخمني/155.400/ :د.أ.
بـ ــدل الـ ـط ــرح :املـ ـع ــدل ب ـس ـتــة أعـ ـش ــار قـيـمــة

التخمني/83.916/ :د.أ .بعد التخفيض
مــوضــوع الـطــرح :كــامــل املقسم  4ـ ـ العقار
 671ـ ـ بساتني امليناء ،مخزن ارضي ضمنه
متخت على كامل املخزن مساحتهما 118
م.م.
قيمة التخمني/123.900/ :د.أ.
بـ ــدل الـ ـط ــرح :املـ ـع ــدل ب ـس ـتــة أعـ ـش ــار قـيـمــة
التخمني/66.906/ :د.أ .بعد التخفيض
مــوضــوع ال ـطــرح :كــامــل املـقـســم  5ـ ـ العقار
 671ـ ـ ـ بساتني امليناء ،مخزن ارضي ضمنه
متخت على كامل املخزن مساحتهما 118
م.م.
قيمة التخمني/123.900/ :د.أ.
بـ ــدل الـ ـط ــرح :املـ ـع ــدل ب ـس ـتــة أعـ ـش ــار قـيـمــة
التخمني/66.906/ :د.أ .بعد التخفيض
مكان وتــاريــخ وش ــروط املــزايــدة :الخميس
 2018/10/4ال ـســاعــة  12:30ظ ـه ـرًا بقصر

العدل ـ ـ دائرة تنفيذ طرابلس غرفة الرئيس.
للراغب باالشتراك باملزايدة ان يعني مكانًا
مختارًا له ضمن نطاق الدائرة وعليه قبل
املباشرة بجلسة املــزايــدة دفــع بــدل الطرح
بموحب شيك مصرفي باسم رئيس دائرة
تنفيذ طرابلس وعليه زيادة عن الثمن دفع
رسوم التسجيل ورسم الداللة.
مأمور التنفيذ
عبد املنعم الرشيد
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2017/673
غرفة الرئيس فيصل مكي
طــالـبــي الـتـنـفـيــذ :انـطــوانـيــت ال ـيــاس زخيا
 جــوانــا ان ـطــوان االسـمــر  -ج ــورج انـطــواناالسمر
م ـي ــراي انـ ـط ــوان االس ـم ــر  -ج ـه ــاد ان ـط ــوان
االسمر  -مارلني جورج االسمر
اس ـع ــد جـ ـ ــورج االسـ ـم ــر  -جـ ـ ــوزف جــرجــي
سماحة  -انطوان جرجي سماحة
وكيلهم املحامي ميشال سعد
املنفذ عليه :غسان فيليب بسترس وكيلته
االستاذة ردينة شهاب.
السند التنفيذي :حكم ازالة شيوع قرار رقم
 2017/24تاريخ .2017/1/23
تاريخ التنفيذ2017/3/23 :
تاريخ تبليغ االنذارات2017/4/18 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـحـ ـك ــم وفـ ـق ــا مل ـض ـم ــون ــه:
2017/4/26
تاريخ محضر الوصف2017/6/7 :
تاريخ تسجيله2017/7/4 :
بـيــان الـعـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـعـقــار 553
الرميل محتوياته اصبحت كما يلي:
جـنـيـنــة ضـمـنـهــا ب ـيــت مــؤلــف م ــن طــابـقــن
السفلي يحتوي على خمس غرف بجانبه
اربــع غرف صغيرة من حديد وفي الطابق
االول غ ــرف ـت ــن وم ـط ـب ــخ ومـ ـم ــر وحــدي ـق ــة
صغيرة امام املنزل.
مساحته 489 :م( 2املـســاحــة املتبقية بعد
التخطيط  258م)2
حـ ــدود ال ـع ـق ــار :غ ــرب ــا :امـ ــاك ع ــام ــة ،شــرقــا
ً
ال ـع ـقــار رق ــم  /1176/ش ـم ــاال امـ ــاك عــامــة
جنوبًا العقارين رقم  /554/و./555/
قـيـمــة ال ـطــرح والـتـخـمــن بـعــد التخفيض:
 2.106.000د.أ.
موعد املزايدة ومكان اجرائها :يوم االربعاء
الــواقــع فــي  2018/10/3الـســاعــة الـعــاشــرة
ص ـبــاحــا ف ــي م ـك ـتــب رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
بيروت.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة الـ ـعـ ـق ــار  /553/ال ــرم ـي ــل
املوصوف اعاله.
فـعـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـش ــراء تـنـفـيـذًا الحـكــام
املواد  /973/و /978/و / 983/من االصول

امل ــدنـ ـي ــة ،ان ي ـ ـ ــودع ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تنفيذ بيروت قبل املباشرة باملزايدة لدى
صندوق الخزينة أو احد املصارف املقبولة
مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح او يـقــدم كفالة
مصرفية تضمن هــذا املبلغ وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
لــه مقام فيه او لــم يسبق لــه ان عــن مقامًا
م ـخ ـتــارًا ف ـيــه ،واال ع ــد ق ـلــم ال ــدائ ــرة مـقــامــا
مـخـتــارًا ل ــه ،وعـلـيــه اي ـضــا فــي خ ــال ثالثة
ايــام من تاريخ صــدور قــرار االحــالــة ،ايــداع
كــامــل الـثـمــن بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة التنفيذ
ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او اح ــد امل ـص ــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد مــن الــزيــادة وعليه كذلك دفع
الـثـمــن وال ــرس ــوم والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رســم
داللــة خمسة باملاية من دون حاجة النــذار
او طلب وذل ــك فــي خــال عشرين يــومــا من
تــاريــخ صــدور الـقــرار باالحالة للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن
ص ــدر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ـيــدا بــاملـعــامـلــة
التنفيذية رق ــم  2017/796غــرفــة الرئيس
ال ـق ــاض ــي ران ـ ــي ص ـ ــادق ل ـب ـيــع ال ـع ـق ــار رقــم
/2157حارة صيدا باملزاد العلني.
املنفذ :محمد قاسم فرحات وكيله املحامي
مصطفى فرحات
املنفذ عليه :حسان احمد الزين
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي :تـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد بـ ـقـ ـيـ ـم ــة
/105.000.000/ل.ل .ع ـ ـ ـ ــدا ال ـ ــرس ـ ــوم
واملصاريف.
تاريخ تبليغ االنذار2017/12/26 :
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـجــز 2017/11/3 :تــاريــخ
تسجيله 2017/11/7
تاريخ محضر الوصف 2018/4/16 :تاريخ
تسجيله 2018/5/17
محتويات العقار  /2157حــارة صيدا :هو
عـبــارة عــن قطعة ارض بعل سليخ ال بناء
عليها بمحاذاة الطريق.
مساحته/1328/ :م2
بدل التخمني /464800/ :د.أ.
بدل الطرح  :بعد التخفيض  /278.880/د.أ.
ً
حــدود العقار  /2157حــارة صيدا :شماال:
العقار رقم  /2169/وطريق خــاص ،شرقًا:
ال ـع ـقــار رق ــم  /2158/ج ـنــوبــا :ال ـع ـقــار رقــم
 ،/112/غربًا :العقار رقم ./2156/
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان الـ ـبـ ـي ــع :ل ـق ــد تـ ـح ــدد ن ـهــار
الخميس الواقع في  2018/10/25الساعة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا م ــوعـ ـدًا لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي ال ـشــراء ان
ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ قبل

املـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي ص ـنــدوق الخزينة
او فــي أح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة فــي الــدولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه ان يتخذ
محل اقامة مختارًا له ضمن نطاق الدائرة
اذا ل ــم يـكــن ل ــه مـقــامــا فـيــه واال اعـتـبــر قلم
ال ــدائ ــرة مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلــى املشتري
ايداع كامل الثمن ورسم الداللة خالل مهلة
ثالثة أيــام مــن تــاريــخ صــدور قــرار االحالة
واال تعاد املزايدة بالعشر على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ صغبني
الرئيس وسيم التقي
بــاالس ـت ـنــابــة امل ـس ـج ـلــة ل ــدى دائ ـ ــرة تنفيذ
صغبني برقم  2016/25واملرسلة من دائرة
تنفيذ زح ـلــة فــي املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رقــم
2012/76
املـ ـنـ ـف ــذة :ش ــرك ــة ج ـ ــوزف ف ـي ـك ـتــور غ ـطــاس
وشركاه وكيلها املحامي اسعد حداد.
املنفذ عليهم :حسني وخليل وزينة ونايف
وس ـعــدى ونــاي ـفــة وع ـبــاس ومـحـمــد وعلي
وح ـس ــن وفــاط ـمــة وج ـم ـيــل وجـمـيـلــة ورث ــة
موسى حسني العمار.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :سـ ـن ــدات ديـ ــن وع ـقــدي
تــأمــن وزي ـ ــادة قـيـمــة تــأمــن وش ـه ــادة قيد
ت ــأم ــن ق ـي ـمــة الـ ــديـ ــن /70000000/ :ل.ل.
(سبعون مليون ليرة لبنانية) عدا الفوائد
واللواحق.
ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل /2400/
سهمًا في العقار  /1505/مشغرة.
م ــوق ــع ال ـع ـقــار وم ـح ـتــويــاتــه :ي ـقــع الـعـقــار
 /1505/ش ـ ـمـ ــال ش ـ ـ ــرق ب ـ ـلـ ــدة م ـش ـغ ــرة،
وه ــو ع ـبــارة عــن ارض سـقــي سليخ تبلغ
مـســاحـتـهــا /15804/م ،2وي ـح ـتــوي على
غرفتني قديمتني تستعمالن زريـبــة وفي
ال ـق ـس ــم ال ـع ـل ــوي م ــن ه ـ ــذا ال ـع ـق ــار يــوجــد
اش ـجــار حــرجـيــة وه ــو ع ـبــارة عــن اراض ــي
صخرية باغلبيتها وشديدة االنحدار.
ً
حدوده :يحده شماال العقار  1503وجنوبًا
ال ـع ـق ــارات  1520و 1514و 1506وشــرقــا
ال ـع ـق ــاران  1520و 1502وغ ــرب ــا ال ـع ـقــاران
 1506و.1508
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :حـ ــق ال ـ ــري مـ ــن م ـيــاه
مشغرة مــن نبع الـتـنــور ،على هــذا العقار
حــق االرت ـف ــاق ب ــامل ــرور بـعــرض مـتــر واحــد
بمحاذاة القناة العامة املجاورة لهذا العقار
وذلك لصيانة القناة املذكورة – يومي 386
ت ــاري ــخ  2000/4/17وي ــوم ــي  446تــاريــخ
 2001/4/30تــأمــن وزيـ ــارة تــأمــن الــدائــن
ج ـ ــوزف ف ـي ـك ـتــور غ ـط ــاس وش ــرك ــاه قـيـمــة
التأمني مئة مليون ليرة لبنانية – يومي
 1375تاريخ  2004/10/25استمالك على
 620م 2مــن هــذا الـعـقــار بــاملــرســوم 12479
ت ــاري ــخ  2004/5/19مل ـش ــروع ري الـبـقــاع
الجنوبي – يومي  813تــاريــخ 2012/6/2
حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
ً
بالقرار  2012/76تحصيال لدين الحاجز
شــركــة ج ــوزف غـطــاس وشــركــاه املحجوز
عليه مــوســى حسني عـمــار – يــومــي 1471
تاريخ  2016/8/27محضر وصف العقار
رقم القرار  2016/25الحاجز شركة جوزف
فـيـكـتــور غ ـطــاس وش ــرك ــاه املـحـجــوز عليه
موسى حسني العمار.
قيمة التخمني/316080000/ :ل.ل .ثالثماية
وس ـتــة ع ـشــر مـلـيــونــا وث ـمــانــون ال ــف لـيــرة
لبنانية ).
بـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح/189648000/ :ل.ل( .م ــاي ــة
وتـ ـسـ ـع ــة وث ـ ـمـ ــانـ ــون م ـل ـي ــون ــا وس ـت ـم ــاي ــة
وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية).
موعد املزايدة ومكانها :نهار االثنني الواقع
ف ــي  2018/10/08ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عشر
ظهرًا أمام رئيس دائــرة تنفيذ صغبني في
قاعة املحكمة.
ش ــروط امل ــزاي ــدة :عـلــى راغ ــب ال ـشــراء وقبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة ان ي ــودع بــاســم رئيس
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ـغ ـبــن ق ـي ـمــة الـ ـط ــرح في
ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او م ـصــرف م ـق ـبــول او
تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وعـلـيــه ات ـخــاذ محل
اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ،اذا لم
يكن لــه مـقــام فـيــه ،وعليه خــال ثــاثــة ايــام
من صــدور قــرار االحالة ايــداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واع ــادة املــزايــدة على
عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال يستفيد من
الـ ــزيـ ــادة وع ـل ـيــه خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صدور قرار االحالة دفع رسم الداللة
والرسوم.
الكاتبة
مونيانا شرف

