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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
املحامي األستاذ حافظ أنيس جابر
زوجته نجوى بهيج شيا
أوالده املحامي طالل زوجته ميرنا
أبو شقرا
املحامي عمر زوجته زينة حيدر
زلفا زوجة املحامي طارق يحيى
أشقاؤه املرحوم املحامي شكيب
امل ــرح ــوم ــة ف ــري ــدة أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم
الدكتور كميل ّ
الريس
املرحوم املهندس ملحم
املهندس الطيار رياض
األستاذ منصور
املهندس زهير
امل ـن ـت ـق ــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األربعاء الواقع فيه  15أيار .2019
تقبل الـتـعــازي بـعــد ال ـيــوم الجمعة
والسبت واألحــد  17و  18و  19أيار
 2019من الساعة الثالثة بعد الظهر
ح ـتــى ال ـســاب ـعــة مـ ـس ـ ً
ـاء ف ــي م ـنــزلــه،
شارع البساتني ،عاليه.
ويــوم االثـنــن  20أيــار  2019فــي دار
طائفة املوحدين الدروز من الساعة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
ً
مساء.
الساعة السادسة
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـض ــائ ــه :آل ج ــاب ــر ،آل
شهيب ،آل شيا وعموم أهالي عاليه.

انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
مصطفى توفيق غالييني
مـ ــديـ ــر عـ ـ ــام ت ـس ـل ـي ــف بـ ـن ــك ل ـب ـنــان
واملهجر سابقًا
والدته :املرحومة ريا صيداني
زوجته :نعمت محمد اسماعيل
ابنتاه :ديما زوجة ايهاب خليل
ريا زوجة جواد يحي
شـقـيـقــاتــه :امل ــرح ــوم ــة وداد زوج ــة
املرحوم محمود غالييني
املـ ــرحـ ــومـ ــة غـ ـ ـف ـ ــران زوجـ ـ ـ ــة اح ـم ــد
العيتاني
املرحومة سميرة زوجة عبد الرزاق
غالييني
ح ـيــاة زوج ــة امل ــرح ــوم عـبــد الغني
غالييني
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي ال ـج ـم ـعــة
وال ـ ـس ـ ـبـ ــت  17و 18أي ـ ـ ـ ــار اوتـ ـي ــل
رادي ـ ـ ـسـ ـ ــون بـ ـل ــو ف ـ ـ ـ ــردان DUNES
 Centreالـطــابــق االول مــن الساعة
الثانية حتى السادسة.
االس ـف ــون :آل غــايـيـنــي ،صـيــدانــي،
اسماعيل ،خليل ،يحي ،عيتاني.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
طلب فادي بدري عبد امللك وكيل الياس
عـبــدالـلــه الـبـيـطــار بــوكــالـتــه ع ــن عــاطــف
ع ــزات زه ـن ــان سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للعقار  4881عاليه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الــى املنفذ عليها The Executlves
 .investment l.l.cكوكوليز جوكليت.
ً
عـمــا بــاحـكــام امل ــادة  409أ.م.م .تعلمكم
دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رقـ ــم 2018/2838
ان ــذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالبة
التنفيذ شركة  Drive Dentsu s.a.lممثلة
بــامل ـص ـف ـيــة ف ـي ــرا ش ـل ـهــوب ون ــات ـج ــا عن
طلب تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي
امل ـ ـن ـ ـفـ ــرد امل ـ ــدن ـ ــي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ال ـن ــاظ ــر
ف ــي ال ـق ـض ــاي ــا امل ــال ـي ــة رقـ ــم 2017/255
تــاريــخ  2017/12/20واملتضمن بــالــزام
املــدعــى عليها شــركــة The Executlves
 .investment l.l.cكوكوليز جوكليت دبي
بأن تدفع للمدعية شركة Drive Dentsu
 s.a.lممثلة باملصفية فيرا شلهوب مبلغ
/290250/دوالر امـيــركــي او مــا يـعــادل
ه ــذا املـبـلــغ بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة بـتــاريــخ
الــدفــع مــع الـفــائــدة القانونية املستحقة
م ــن ت ــاري ــخ اق ــام ــة ه ــذه ال ــدع ــوى وحـتــى
ال ــدف ــع ال ـف ـع ـلــي وبـتـضـمـيـنـهــا الـنـفـقــات
كـ ــافـ ــة وعـ ـلـ ـي ــه ت ــدع ــوك ــم هـ ـ ــذه الـ ــدائـ ــرة
لـلـحـضــور الـيـهــا شخصيًا او بــواسـطــة
وكيل قانوني الستالم االنذار التنفيذي
واالوراق املــرفـقــة بــه علمًا ب ــأن التبليغ
ي ـت ــم ق ــان ــون ــا ب ــان ـق ـض ــاء م ـه ـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر هـ ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان وع ـلــى
تعليق نسخة عنه وعــن االنــذار املذكور
على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ
بيروت ويصار بعد انقضاء هذه املهلة
ومهلة االن ــذار التنفيذي البالغ خمسة
ً
ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال
حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
ازدهار عاصي
إعالن
ح ـ ـضـ ــرة مـ ـس ــاهـ ـم ــي شـ ــركـ ــة ك ــاريـ ـف ــرت
ش.م.ل .اوف شور املحترمني
حـيــث إن ـنــا مـفــوضــي مــراقـبــة اســاسـيــن
ل ـل ـش ــرك ــة ن ــدع ــوك ــم الـ ـ ــى عـ ـق ــد جـمـعـيــة
عمومية عادية بتاريخ  2019/06/06في
مكتبنا الـســاعــة الــواحــدة ظـهـرًا ويكون
موضوعها كالتالي:
 – 1البيانات املالية لالعوام السابقة.
 – 2ابراء ذمة مجلس االدارة القديم.
 – 3انتخاب مجلس ادارة جديد.
 – 4اخ ــذ الـعـلــم بــوفــاة مـســاهــم ودخ ــول
ورثته.
 – 5أمور أخرى.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
مفوض املراقبة
د .رياض عبد القادر أرناؤوط
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/821
طالب التنفيذ :بنك االعـتـمــاد اللبناني
لــاسـتـثـمــار ش.م.ل .وكـيـلـتــه املـحــامـيــة
ندى رزق الله
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :م ـح ـم ــد كـ ــامـ ــل م ـن ـصــور
تحويطة الغدير  -شارع البركات  -قرب
صيدلية الكوثر  -بناية الهوندا الطابق
الخامس بلوك A
السند التنفيذي :عقد قرض سكني مع
سند ديــن مقسط مــوثــق بتأمني بقيمة
/21505.58/د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز  - 2017/5/13تاريخ
تسجيله2017/6/7 :
املطروح للبيع 2400 :سهم من القسم 23
 Aمن العقار  /546تحويطة الغدير:
طابق خامس يتألف من مدخل وصالون
وطـ ـع ــام وث ـ ــاث غـ ــرف وم ـط ـبــخ وح ـمــام
وخــاء وشــرفــات ولــدى الكشف تبني ان

ما ذكــر اعــاه ينطبق على الواقع  -حق
مختلف  -يشترك بملكية الحقني  1و3
 Aتــأمــن درج ــة اول ــى مــع حــق التحويل
وفـ ــائـ ــدة ح ـس ــب شـ ـ ــروط ال ـع ـق ــد ال ــدائ ــن
ب ـن ــك االعـ ـتـ ـم ــاد ال ـل ـب ـنــانــي لــاس ـت ـث ـمــار
ش.م.ل/ .امل ـ ــدي ـ ــن م ــال ــك الـ ـقـ ـس ــم قـيـمــة
التأمني /45000/د.أ .تأمني درجة ثانية
م ــع ح ــق ال ـت ـحــويــل ح ــق وف ــائ ــدة حسب
شــروط العقد الدائن االعتماد اللبناني
ش.م.ل .املدين مالك القسم قيمة التأمني
/40000/د.أ.
مساحته /139/ :م 2تقريبًا.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/139000/ :د.أ – .الـ ـط ــرح
بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض  %5و %7و:%5
/69999.71/د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـحــدد
موعد املــزايــدة نهار الجمعة الــواقــع في
 2019/6/14الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
امام 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
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او 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.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن بيع صــادر
عــن دائ ــرة تنفيذ بعبدا باملعاملة رقم
567/99
(الرئيس يوسف الحكيم)
طالب التنفيذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيله
املحامي جميل كنعان.
املنفذ عليهم - 1 :زيــاد مصطفى جابر
 م ـج ـهــول م ـحــل املـ ـق ــام ،اب ـل ــغ بــواسـطــةالطرق االستثنائية.
 - 2باسم مصطفى عيد  -مجهول محل
املقام ،ابلغ بواسطة الطرق االستثنائية.
 - 3مالك أيوب ،وكيله أسعد سعيد.
 - 4ح ـ ـسـ ــان م ـح ـم ــد إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،وك ـي ـلــه
املحامي ابراهيم املوسوي.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد فـ ـت ــح
اعـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري
وكـ ـ ـشـ ـ ــف حـ ـ ـسـ ـ ــاب ج ـ ـ ــار االول بقيمة
/74997321/ل.ل .وال ـثــانــي ب ـق ـي ـمــة
/201793،27/د.أ ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدا الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــد
واللواحق.
وبـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــخ  2/8/2000ص ـ ـ ـ ــدر قـ ـ ـ ــرار
الحجز وسجل على الصحيفة العينية
بـ ـت ــاري ــخ  25/9/2000وب ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــخ
 13/7/2001وض ـ ــع م ـح ـضــر الوصف
وس ـ ـج ـ ــل ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ال ـع ـي ـن ـي ــة
ًَ
بـ ـت ــاري ــخ  23/10/2001تحصيال لدين
املنفذ املبني اعاله.
امل ـطــروح للبيع :كامل العقار رقــم /483/
الحدث:
ق ـط ـعــة ارض ض ـم ـن ـهــا بـ ـ ـنـ ـ ــاء ق ـيــد
االنـ ـ ـشـ ـ ــاء ولـ ـ ـ ــدى الـكـشــف تـبــن ان هــذا
ال ـع ـقــار عليه ب ـنــاء ض ـخــم مــؤلــف م ــن
 6أب ـن ـيــة متصلة ب ـع ـض ـهــا ب ـب ـعــض
ولـ ـك ــل م ـن ـهــا مــدخ ـل ـهــا الـ ـ ـخ ـ ــاص وق ـ ـ ــد
ج ـ ـ ــرى تـ ـصـ ـنـ ـي ــف الـ ـبـ ـن ــاء باألقسام
 A-B-C-D-E-Fب ــاعـ ـتـ ـب ــار ان ال ـع ـقــار
غ ـي ــر م ـ ـ ـف ـ ـ ــرز وم ـع ـظ ـمــه م ـ ـ ـب ـ ـ ــاع كـشـقــق
لـسـكــن وم ـح ــات ت ـجــاريــة والـقـلـيــل منه
غير جــاهــز واي ـضــًا ال ـق ـل ـيــل م ـنــه عــائــد
للجهة امل ــالـ ـك ــة .وهـ ـن ــاك أيـ ـض ــا ال ـطــابــق
الـ ـ ـسـ ـ ـفـ ـ ـلـ ـ ــي وه ـ ـ ــو ك ـنــايــة ع ــن مـسـتــودع
ومدخله لجهة البناء املعطى القسم رقم
 Aوهــو بإشغال الـســادة أحمد وحسني
ومحمد عواد.
ً
أوال :البناء األول :القسم رقم  /A/وفيه:
- 1ال ـطــابــق االرضـ ــي :يتألف مــن محلني
ب ـبــابــني بــإش ـغــال ع ـبــد ال ـلــه ش ــري -
ب  -وي ـتــألــف مــن م ـحــل ب ـبــاب واحـ ــد
بــإش ـغــال اب ــراهـ ـي ــم شـ ــوز  -ج وي ـتــألــف
م ــن مــدخــل البناء وبيت الــدرج وبيت
املصعد وقسم منه مستودع ل ـخــزانــات

امل ـيــاه باالضافة الى غرفتني ولهما باب
حديد 331/2000.من علي برو ضد مالك
أيــوب ورفـ ــاقـ ــه ب ـط ـلــب اف ـ ـ ــراز الـ ـبـ ـن ــاء
وت ـس ـج ـيــل الـشـقــة فــي الـطــابــق الثالث
على اسم املدعي  -دعــوى لــدى القاضي
املنفرد املدني في بعبدا برقم
 - 2الـطــابــق األول :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة بــاشـغــال علي قـبــان وشـقــة ثانية
بإشغال احمد عواد.
 - 3الطابق ال ـثــانــي :ويتألف مــن شقتني
شقة بإشغال إبراهيم كريم وشقة ثانية
بإشغال حسام البرجاوي.
 - 4ال ـطــابــق ال ـثــالــث :وي ـتــألــف مــن
شقتني شقة بإشغال جالل جمعة وشقة
بإشغال ابراهيم ترحيني.
 - 5الـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــق الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــع :ويـ ـ ـتـ ـ ــألـ ـ ــف مــن
ش ـق ـت ــن شـ ـق ــة ب ــإشـ ـغ ــال حـ ـس ــن ح ـم ــود
وشقة بإشغال مصطفى سعد.
 - 6الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
ش ـقــة عـ ـ ــائـ ـ ــدة لـلـمــالــك وش ـقــة ثــان ـيــة
ع ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة ل ـل ـمــالــك دون تـبـلـيــط وأدوات
صحية.
 - 7الطابق السادس :ويتألف من شقتني
ش ـقــة بــإش ـغــال ع ـلــي شـ ـ ـ ــري وش ـقــة
عــائــدة ل ـج ـمــال ن ـع ـيــم وشـ ــاغـ ــرة .هـ ــذا
م ــع ال ـع ـلــم أن كـ ــل شـ ـق ــة تـ ـت ــأل ــف مـ ــن
مـ ــدخـ ــل ومـ ـ ـمـ ـ ــر وص ــال ــون وط ـع ــام و3
غرف للنوم وشرفات وح ـمــامــات  -إن ـمــا
س ــت ش ـقــق ل ـكــل شقة ح ـمــامــني وس ــت
ش ـقــق اخ ــرى ل ـكــل ش ـقــة  3حمامات.
ثــان ـيــًا) ال ـب ـنــاء الـ ـث ــان ــي :ال ـق ـســم رقـ ــم
 /B/ويتألف من:
 - 1ال ـطــابــق األرضـ ــي :يتألف مــن محلني
م ـحــل بـ ـ ــاسـ ـ ــم ح ـســن عـ ـ ـبـ ـ ــاس واآلخـ ـ ـ ــر
بــاســم عـ ــدنـ ــان فـ ــرحـ ــات بـ ــاالضـ ــافـ ــة
ال ـ ــى مــدخــل ل ـل ـب ـنــاء وبـ ـي ــت الـ ـ ــدرج
واملـ ـصـ ـع ــد وغــرفــة الناطور.
 - 2الطابق االول :ويتألف مــن  3شقق
شقة بإشغال علي صالح وشقة اخرى
لـلـجـهــة املـ ـ ــالـ ـ ـكـ ـ ــة مـ ـ ــؤجـ ـ ــرة وال ـثــال ـثــة
بــإش ـغــال جمال شهاب.
 - 3الطابق الثاني :ويتألف مــن  3شقق
ش ـ ـقـ ــة بـ ــإش ـ ـغـ ــال اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ش ـ ـ ــوز
وشـ ـق ــة ب ــإشـ ـغ ــال م ـح ـمــد دب ـ ــوق وشـ ـق ــة
بــإش ـغــال يحي يحيا.
- 4الطابق ال ـثــالــث :ويتألف مــن  3شقق
ش ـقــة بــإش ـغــال ع ـبــد الـ ـ ـنـ ـ ــور غ ـصــن
واخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ــإشـ ـغ ــال حـ ـس ــن عـ ـب ــد ال ـل ــه
وال ـثــال ـثــة بــإش ـغــال آل قـبـيـســي شــاغــرة

وغير مكتملة.
 - 5ال ـطــابــق الــرابــع :وي ـتــألــف مــن 3
شقق ،شقة بإشغال قاسم شريم وشقة
بإشغال مـ ـصـ ـطـ ـف ــى عـ ـيـ ـس ــى وش ـ ـقـ ــة
بـ ــاسـ ــم م ــال ــك العقار.
 - 6ال ـط ــاب ــق ال ـخ ــام ــس :وي ـت ــأل ــف م ــن 3
شـ ـق ــق ،ش ـق ــة ب ــإشـ ـغ ــال حـ ـس ــان ال ـح ــاج
وشـقــة ألحــد مــن آل ب ــزي ب ــدون ب ـلـاط
وأدوات صـحـيــة وغ ـيــر مـكـتـمـلــة وشـقــة
عائدة لعلي عيسى.
 - 7الـ ـط ــاب ــق ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس :ويـ ـت ــأل ــف مــن
 3شـ ـق ــق ،ش ـق ــة ع ــائ ــدة ل ـي ــوس ــف م ــروة
وش ــاغ ــرة وش ـق ــة ع ــائ ــدة لـعـلــي راضـ ـ ــي
وشقة عائدة لحسن عــز الــديــن شــاغــرة
وغ ـيــر م ـك ـت ـم ـلــة .وهــذه الشقق منها مــا
يتألف مــن خمس غرف ومنها ما يتألف
مــن أرب ــع غ ــرف ،بــاالضــافــة ال ــى املطبخ
والحمامات والشرفات.
ثــال ـثــًا) ال ـب ـنــاء الـ ـث ــال ــث :ال ـق ـســم رقـ ــم
 /C/ويتألف من:
 - 1الـ ـط ــاب ــق األرض ـ ـ ــي :ي ـتــألــف م ــن
بيت الدرج واملصعد.
 - 2الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة عائدة الى علي صالح وأخــرى الى
نظير بسام.
 - 3الطابق ال ـثــانــي :ويتألف مــن شقتني
ش ـقــة عـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدة ل ـس ـم ـيــرة ح ــرق ــوس
وأخـ ــرى لنزيه أبو طعام.
 - 4ال ـطــابــق ال ـثــالــث :وي ـتــألــف مــن
شقتني شقة عائدة الى سميرة حرقوس
ومؤجرة واخرى عائدة ليوسف يونس.
 - 5ال ـطــابــق الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــع :وي ـتــألــف مــن
ش ـق ـتــن شـ ـ ـقـ ـ ــة عـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدة إل ـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـسـ ـ ــن
درويـ ــش وأخ ــرى إلى علي حمدان.
 - 6الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شقة عــائــدة الــى علي سعيد واخ ــرى
الى اسعد حيدورة.
 7ـ الطابق السادس :ويتألف من شقتني،
ش ـق ــة عـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـ ـ ــى م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـلــه
واخـ ـ ــرى الــى محمود زراق ــط .مــع العلم
بأن كل شقة م ــن هـ ــذه ال ـش ـقــق ت ـتــألــف
م ــن أربـ ـ ـ ـ ـ ــع غـ ـ ــرف وحـمــامــن وم ـمــر و3
شرفات ومطبخ.
رابـ ـع ــًا) ال ـب ـنــاء الـ ــرابـ ــع :ال ـق ـســم رقـ ــم
 /D/ويتألف من:
 - 1الـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــق االرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي :ي ـتــألــف مـ ـ ــن
محلني ،محل عائد الــى نمر قمح وآخر
الـ ــى اب ــراهـ ـي ــم ع ــاش ــور ب ــاالض ــاف ــة ال ــى
مدخل البناء وبيت الدرج واملصعد.

 - 2الطابق االول :ويتألف من  3شقق،
شقة بــإش ـغــال ح ـســن مــاجــد واخ ـ ــرى
بـ ـ ــإشـ ـ ـغـ ـ ــال م ـح ـمــد رزق والـ ـث ــالـ ـث ــة
ب ــإشـ ـغ ــال فــاط ـمــة جعفر.
 - 3ال ـط ــاب ــق الـ ـث ــان ــي :وي ـت ــأل ــف مـ ـ ـ ــن 3
شقق ،االول ـ ـ ــى عـ ــائـ ــدة الحـ ـم ــد عـ ـ ــادل
عـ ـب ــد ال ـلــه والثانية الى محمد االشقر
والثالثة الى عدنان غدار.
 - 4ال ـطــابــق الـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث :وي ـتــألــف مـ ـ ــن 3
شقق ،االولـ ـ ــى ع ــائ ــدة الـ ــى ن ـمــر ق ـمــح
وال ـثــان ـيــة الــى حسني فــرحــات والثالثة
الــى سلمان حراجلي.
 - 5ال ـطــابــق الــرابــع :وي ـتــألــف مــن 3
شـ ـق ــق ،االول ـ ـ ــى ع ــائ ــدة الـ ــى ع ـل ــي صـفــا
والثانية الى خضر عطوي والثالثة الى
محمد سعد.
- 6الـ ـط ــاب ــق الـ ـخ ــام ــس :وي ـت ــأل ــف م ــن 3
ش ـقــق ،االولـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــى ع ـق ـيــل ش ـهــاب
وال ـثــان ـيــة الــى احمد البنا والثالثة الى
جهاد خير.
 - 7ال ـط ــاب ــق ال ـ ـسـ ــادس :وي ـت ــأل ــف م ــن 3
شقق ،االول ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة والـ ـث ــالـ ـث ــة
عـ ــائـ ــدة ال ــى حسن الحاج وهي مؤجرة.
مع العلم بــأن ك ــل ش ـقــة ت ـتــألــف م ــن 3
غـ ــرف وح ـمــامــات وشرفات ومطبخ.
خــام ـســا) ال ـب ـنــاء ال ـخــامــس :الـقـســم رقــم
 /E/ويتألف من:
- 1الطابق األرضي :يتألف من  3محالت:
مـ ـ ـحـ ـ ــل ملـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــك ق ـب ــان وآخـ ـ ـ ـ ـ ــر ل ـع ـلــي
حـ ـ ـمـ ـ ــدان والـ ـث ــال ــث م ـق ـفــل وش ــاغ ــر
وع ــائ ــد للجهة املــالـكــة بــاالضــافــة الــى
مدخل البناء وبيت الدرج واملصعد.
 - 2الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة إلــى زينب نــور الدين وأخــرى الــى
محمد قاووق.
 - 3الطابق ال ـثــانــي :ويتألف مــن شقتني
ش ـق ــة إل ـ ــى م ـح ـم ــد ش ـ ــري وأخـ ـ ـ ــرى ال ــى
سوزان شهاب.
 - 4ال ـطــابــق ال ـثــالــث :وي ـتــألــف مــن
شقتني شـقــة إلـ ـ ــى جعفر خـيــر واخ ــرى
الــى جهاد فرحات.
 - 5ال ـطــابــق الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــع :وي ـتــألــف مــن
ش ـق ـتــن ش ـق ــة ال ـ ـ ـ ــى ع ـب ــد ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه ش ـ ـ ــري
وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى لـلـجـهــة امل ــال ـك ــة غ ـيــر مكتملة
وشاغرة.
 - 6الـ ـط ــاب ــق ال ـ ـخـ ــامـ ــس :ويـ ـت ــأل ــف مــن
شـقـتــن شـقــة ع ــائ ــدة الـ ـ ــى ع ـ ـ ــادل قـبــان
واخــرى الى حسن قبالن.
 - 7الطابق السادس :ويتألف من شقتني

شـقــة عــائــدة الـ ـ ــى جـمــال نـعـيــم واخـ ـ ــرى
الــى اب ــراهـ ـي ــم شـ ـه ــاب .م ــع ال ـع ـلــم ان
ك ــل شـقــة م ــن هـ ــذه ال ـش ـقــق ت ـتــألــف
م ــن ارب ـ ــع غـ ـ ــرف وشــرفــات وحـمــامــات
ومطبخ.
س ــادس ــا) ال ـب ـنــاء الـ ـس ــادس :الـقـســم رقــم
 /F/ويتألف من:
 - 1الـطــابــق األرضـ ــي :يـتــألــف مــن محل
عائد للجهة املالكة باالضافة الى غرفة
ناطور وبيت الدرج واملصعد.
 - 2الطابق األول :ويتألف من  3شقق،
ش ـقــة عـ ـ ــائـ ـ ــدة ال ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ــود قـ ـ ــاسـ ـ ــم
وال ـثــان ـيــة الــى هــاشــم عـبــود والثالثة
الى أحمد فرحات.
 - 3الطابق الثاني :ويتألف مــن  3شقق،
ش ـق ــة ال ـ ــى ح ـس ــن خ ـي ــر ال ــدي ــن وأخ ـ ــرى
عائدة الى حسني صفا وثالثة الى زين
كركي.
 - 4ال ـطــابــق الـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث :وي ـتــألــف مـ ـ ــن 3
شقق ،االولــى الــى علي غريب والثانية
الى علي برو والثالثة الى ماجد برو.
 - 5ال ـطــابــق الــرابــع :وي ـتــألــف مــن 3
ش ـقــق ،االولـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــى حـ ـ ـسـ ـ ــن زع ـي ـتــر
وال ـثــان ـيــة الــى محمد زعيتر والثالثة
الى زينب بيضون.
 - 6ال ـط ــاب ــق ال ـخ ــام ــس :وي ـت ــأل ــف م ــن 3
ش ـقــق ،ش ـقــة الـ ـ ـ ـ ــى ح ـســني م ـن ـصــور
وأخـ ـ ــرى الــى محمد قاسم والثالثة إلى
بسام دبوق.
 - 7ال ـط ــاب ــق ال ـ ـسـ ــادس :وي ـت ــأل ــف م ــن 3
شقق ،واحــدة الــى عباد خير والثانية
الــى علي ن ـجــم وال ـثــال ـثــة الـ ــى زيـ ـن ــب
بـ ـ ـيـ ـ ـضـ ـ ــون .م ــع ال ـع ـلــم ان هـ ــذه الـشـقــق
تتألف كل منها من  3غ ــرف وح ـمــامــات
وش ــرف ــات م ـن ـهــا ست شقق لكل منها
اربـ ـ ـ ــع ش ـ ــرف ـ ــات وان االب ـ ـن ـ ـيـ ــة ش ـع ـب ـيــة
والقسم االكـبــر منها غير مـطــروش من
الخارج والبعض منها من الداخل.
إشـ ـ ـ ـ ــارة :إن ه ــذا ال ـع ـقــار ي ـقــع ض ـمــن
ً
نـ ـط ــاق ارت ـ ـفـ ــاق املـ ـط ــار نـ ـق ــا ع ــن افـ ــادة
تخطيط تصديق  -تخطيط  -استمالك
باملرسوم رقــم  - 7728/67اس ـت ـح ـضــار
دعـ ـ ـ ــوى رقـ ـ ـ ــم  3532/98مـ ـ ـ ــن املــدعـيــان
ي ــوس ــف سعيد يــونــس وف ــدى محمود
املحمود ضد شركة غــروب اي املهندس
باسم عيد واملطلوب ادخ ــالـ ـه ــم م ــال ــك
وحـ ـم ــود أي ـ ــوب وح ـســان م ـص ـط ـفــى
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم :ت ـس ـج ـيــل شـ ـق ــة فــي الطابق
ال ـث ــال ــث ال ـج ـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ب ـل ــوك  -ت -

اشارة قيد احتياطي ملصلحة زيد حسن
بسام باتفاقية مشاركة تشييد مشروع
سكني مــع مــال ـكــي ال ـع ـقــار  -دع ــوى لــدى
ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد املــدنــي فــي ب ـع ـبــدا
عــدد  211/99مــن زي ــد ب ـســام ضــد مــالــك
أيـ ـ ـ ــوب وحـ ـس ــان اب ــراه ـي ــم وش ــرك ــاه ــم -
يطلب تنفيذ ات ـفــاق ـيــة ح ـجــز تنفيذي
وم ـح ـضــر وصــف ص ــادري ــن ع ــن دائ ـ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـبــدا بــرقــم  567/99الحاجز:
فرنسبنك ضد املحجوز ع ـل ـي ـهــم مـ ــالـ ــك
أي ـ ـ ــوب وح ـ ـسـ ــان اب ــراهـ ـي ــم وزيـ ــاد
جـ ـ ــابـ ـ ــر وبـ ـ ــاسـ ـ ــم عـ ـ ـيـ ـ ــد  -دع ـ ـ ـ ــوى لـ ـ ــدى
ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد املــدنــي فــي ج ـبــل
لـبـنــان رق ــم  334/2001مــن بـســام دبــوق
ض ــد ش ــرك ــة ب ــارت ــز وب ــاس ــم ع ـيــد وزيـ ـ ــد
بسام واملطلوب ادخــال ـهــم :مــالــك ايـ ــوب
وحـ ـ ـسـ ـ ــان ابـ ـ ــراهـ ـ ـيـ ـ ــم بـ ـ ـ ــإلـ ـ ـ ــزام امل ــدع ــى
ع ـل ـي ـهــم ب ـت ـس ـج ـيــل ال ـش ـقــة فــي الطابق
الـخــامــس عـلــى اسـ ـ ــم املــدعــي  -دعـ ــوى
لـ ـ ـ ــدى ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد املـ ـ ــدنـ ـ ــي في
بـعـبــدا رق ــم  21/2001مــن هــاشــم عبود
ضــد املـهـنــدس بــاســم عـيــد ومــالــك أيــوب
وح ـس ــان ابـ ـ ــراهـ ـ ـيـ ـ ــم يـطـلــب تـنـفـيــذ عقد
بيع وإلــزامــه بالتسجيل  -دعــوى لدى
القاضي املنفرد املــدنــي فــي بعبدا رقــم
 12/2001مــن زين العابدين كركي ضد
مالك ايوب وحسان ابــراه ـيــم وامل ـط ـلــوب
ادخـ ـ ــالـ ـ ــه احـ ـ ـمـ ـ ــد مـحـمــد خـلـيـفــة يطلب
إلـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ــه بـتـسـجـيــل شـ ـ ـقـ ـ ــة ف ــي ال ـطــابــق
الثاني  -اشــارة اتفاقية بيع في الطابق
الرابع بلوك  -ب  -العقار  /483/الحدث
سندًا التفاقية بيع مسجلة لدى الكاتب
الـ ـع ــدل ف ــي ب ـع ـب ــدا ب ــال ــرق ــم 648/2001
ملصلحة مصطفى محمد عيسى بمبلغ
 /27000/دوالر امـ ـي ــرك ــي ت ــأم ــني درج ــة
اولى ملصلحة فرنسبنك امل ــدي ــن مــال ـكــي
الـ ـعـ ـق ــار ال ـح ـصــة املــؤم ـنــة كامل العقار
لقاء مبلغ /250000/دوالر اميركي تدفع
حسب شروط العقد.
ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــًا وشــرقــًا طــريــق
ً
عــام وشماال  1557وجنوبًا مجرى ماء
عام والعقارين  4234و.1752
مساحته/3817/ :م.م.
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــني /3899970/ :دوالر
اميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض/429594/ :
دوالر اميركي.
تاريخ ومكان املــزايــدة :وقــد تحدد موعد
املزايدة نهار الجمعة تاريخ 28/6/2019

ال ـســاعــة الـ ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا أم ـ ــام
رئ ـيــس دائ ـ ـ ــرة تنفيذ بـعـبــدا فــي قصر
عــدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ـ ـ ـ ـ ــروط املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :ف ـع ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب فــي
الـشــراء وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة بـ ــاملـ ــزايـ ــدة
اي ـ ـ ــداع م ـب ـلــغ مــواز لثمن ال ـطــرح فــي
ص ـنــدوق الخزينة او مـ ـص ــرف م ـق ـبــول
ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائـ ــرة تنفيذ ب ـع ـبــدا أو
ت ـقــديــم ك ـفــالــة مصرفية تضمن املبلغ
وات ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ م ـحــل اقـ ـ ــامـ ـ ــة ض ـمــن نـ ـ ـطـ ـ ــاق
ال ــدائ ــرة ك ـمــا ع ـل ـيــه وبخالل ثالثة ايــام
مــن صـ ـ ــدور قـ ـ ــرار االحــالــة ايـ ـ ــداع الثمن
تـحــت طــائـلــة اعـ ـ ـ ــادة املـ ـ ــزايـ ـ ــدة بالعشر
على م ـســؤول ـي ـتــه ك ـمــا ع ـل ـيــه وبخالل
عشرين ي ــوم ــا تـ ـل ــي االح ـ ــال ـ ــة دف ـ ــع
الـ ـثـ ـم ــن ورسـ ــم الــداللــة خمسة باملاية
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طـلـبــت ك ـلــود ســامــي ال ـق ــدوم بــوكــالـتـهــا
ع ــن سـبـيــرس طــان ـيــوس مـحـفــوظ سند
تمليك بدل عن ضائع في العقارين رقم
 2015و 2016من منطقة حاالت العقارية
قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن بيع باملزاد العلني
للمرة الثالثة
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ مــرج ـع ـيــون
ب ــرئ ــاس ــة الـ ـق ــاض ــي "م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـل ــه"
ف ــي املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2016/21
املتكونة فيما بني:
ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ :ش ــرك ــة م ـص ــري غ ــروب
ش.م.م.
املنفذ عليه :علي محمد األمني.
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
النبطية رقم  2016/55تاريخ 2016/5/5
ً
تحصيال لدين بالغ مئة وخمسون الف
دوالر أم ـيــركــي ع ــدا ال ــرس ــوم وال ـفــوائــد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ .2016/2/11
تاريخ تبليغ االنذار.2016/2/13 :
تاريخ قرار الحجز.2016/4/21 :

تــاريــخ التسجيل فــي الـسـجــل الـعـقــاري
.2016/4/23
تاريخ محضر وصف العقار 2017/3/23
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـقــاري
2017/4/1
العقار املطروح للبيع:
 2400سهم في العقار رقم  /2207منطقة
اب ــل ال ـس ـقــي ال ـع ـقــاريــة وه ــو ع ـب ــارة عن
قطعة ارض مساحتها  700مـتــر مربع
ت ـقــري ـبــا عـلـيـهــا ب ـن ــاء ي ـتــألــف م ــن ثــاث
طوابق:
طـ ــابـ ــق س ـف ـل ــي مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن خـ ـ ـ ــزان م ــاء
ومستودع له مدخل خاص.
طــابــق ارضـ ــي مــؤلــف م ــن شـقـتــن :شقة
جنوبية تتألف من ثــاث غــرف ومطبخ
وحمام وكوردور وشرفة.
وشـقــة شمالية تـتــألــف مــن مـمــر وثــاث
غرف ومطبخ وحمامني وشرفة.
ط ــاب ــق اول :م ــؤل ــف مـ ــن شـ ـق ــة واحـ ـ ــدة
ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى مـ ـ ــوزع وم ـم ــر وص ــال ــون
وغرفة جلوس وثالث غرف نوم ومطبخ
وثـ ـ ـ ــاث ح ـ ـمـ ــامـ ــات وشـ ـ ــرفـ ـ ــات وت ـ ـ ــراس
مسقوف بالقرميد وتبلغ مساحة البناء
 486مـتــر مــربــع تـقــريـبــا وحــال ـتــه جـيــدة
جدًا.
يوجد على هذا العقار تأمني درجة اولى
دون مزاحم ملصلحة املؤمن حسني علي
زري ــق تأمينًا لــديــن ق ــدره خمسون الف
دوالر أميركي.
حدوده:
من الشمال العقار رقم 2174
من الشرق العقارين رقم  2170و2181
من الجنوب العقار رقم 2181
من الغرب العقار رقم 2176
قيمة التخمني  486000دوالر أميركي.
قيمة ال ـطــرح بـعــد التخفيض 236.196
دوالر أميركي.
مكان املــزايــدة وتاريخها نهار االربعاء
الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه  2019/06/12ال ـس ــاع ــة
الواحدة ظهرًا امام رئيس دائرة التنفيذ
في مرجعيون.
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
فــي قلم الــدائــرة بموجب شيك مصرفي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ مرجعيون
وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق هــذه
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام وعليه تسديد
كامل الثمن ورسمي الداللة والتسجيل
خالل املهل القانونية.
رئيس القلم
محمد حرب

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
مطلوب للعمل يف مرصف
محام يف االستئناف مختص
يف أمورالتنفيذ لديه مثانية
سنوات خربة عىل االقل.
يرجى إرسال السرية
الذاتية بالتفصيل
hirelawyer2019@gmail.com
وعدم اإلرسال لغرياملؤهلني.

◄ للبيع ►
للبيع صيدلية
يف منطقة فرن الشباك
 عني الرمانة تعملبشكل جيد  -للجادين
فقط 03 /055201

