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◄ إعالنات رسمية ►
ق ــرار االح ــال ــة ،اي ــداع كــامــل الـثـمــن باسم
رئ ـيــس الـتـنـفـيــذ ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة
أو احــد امل ـصــارف املقبولة تحت طائلة
اعادة املزايدة بزيادة العشر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رســم الــداللــة خمسة
بــاملــايــة مــن دون حــاجــة النـ ــذار او طلب
وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
ص ـ ــدور ال ـ ـقـ ــرار ب ــاالح ــال ــة ،ل ـل ــراغ ــب فــي
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي ميرنا كالب
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/1191
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـجــر
ش.م.ل.
املنفذ عليه :فــادي عبدالله خير الدين ـ ـ
عبدالله احمد خير الدين
قيمة الدين :سند دين بقيمة /3520/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم
ت ـط ــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة ل ـل ـمــرة االول ـ ــى في
ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة الـ ــواحـ ــدة م ــن ب ـعــد ظهر
ي ــوم االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فـيــه 2015/5/27
لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ال ـس ـيــارة مــاركــة
رينو كليو كالسيك  1.4رقم /375450ج
موديل  2004املخمنة بمبلغ /1740/د.أ.
واملطروحة للبيع بمبلغ  %60من قيمة
التخمني.
علمًا انــه يتوجب على الـسـيــارة رســوم
م ـي ـكــان ـيــك وم ـج ـم ــوع ـه ــا ل ـغ ــاي ــة ت ــاري ــخ
وضع تقرير الخبير /996.000/ل.ل.
ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن ب ــال ـش ــراء ال ـح ـضــور الــى
م ــرآب ف ــادي مشيلح فــي جـســر الــواطــي
مصحوبًا بالثمن نقدًا يضاف اليه %5
رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزه
تبليغ مجهول املقام
م ـح ـك ـم ــة ايـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات بـ ـ ـي ـ ــروت ب ــرئ ــاس ــة
الـقــاضــي فــاطـمــة جــونــي تــدعــو جاكلني
ارمـ ـ ـ ــان ري ـ ـكـ ــار وأل ـ ـ ــن وك ـ ـلـ ــود وم ـي ـش ــال
بابوجيان لحضور جلسة 2015/6/16
واستالم اوراق الدعوى  2015/63املقامة
م ــن فـ ــرح خ ـي ــاط ورف ــاق ــه ومــوضــوع ـهــا
اس ـ ـقـ ــاط االجـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـج ــاري ــة ع ـل ــى اس ــم
امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم أل ـ ـبـ ــر بـ ــابـ ــوج ـ ـيـ ــان ال ـك ــائ ـن ــة
ب ــال ـط ــاب ــق الـ ـث ــال ــث م ــن الـ ـعـ ـق ــار /4423
امل ــزرع ــة وال ـ ــزام املــدعــى عليهم بتسليم
امل ــأج ــور ال ــى املــدعــن لـعــدم استفادتهم
من حق تمديد االجارة والزامهم ببدالت
االيجار املستحقة وببدل املثل والنفقات
املشتركة.
رئيس القلم بالتكليف محمد ابراهيم
اعالن قضائي
تدعو املحكمة املنفردة املدنية العقارية
فــي صـيــدا غــرفــة الرئيس حسن سكينة
امل ـ ــدع ـ ــى عـ ـلـ ـي ــه ع ـ ـلـ ــي ع ـ ـب ـ ــاس ج ــون ــي
ل ـل ـح ـضــور الـ ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة واس ـت ــام
ن ـس ـخــة ع ــن اس ـت ـح ـض ــار الـ ــدعـ ــوى رق ــم
 2015/348املـ ـق ــدم ــة مـ ــن ريـ ـ ــم ص ـب ــاح
وحسن دنش ضد املدعى عليهم عفيف
حنا حليس ورفاقه بموضوع حق مرور
والـ ـ ـج ـ ــواب خ ـ ــال م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن يــومــا
على النشر وإال يصار الى ابالغك كافة
اوراق ال ــدع ــوى بــواس ـطــة ال ـل ـصــق على
لوحة اعالنات املحكمة باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن قضائي
تــدعــو محكمة االحـ ــوال الشخصية في
ص ـيــدا غــرفــة الــرئـيـســة جـهـيـنــه دك ــروب
من له مالحظات على االستدعاء املقدم
مــن احـمــد حـمــود م ــروه ملــوضــوع حصر
ارث للمرحوم احمد علي جمعه التقدم
بـمــاحـظــاتــه خ ــال ف ـتــرة  15يــومــا يلي
النشر.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة الرقم 1996/358

املـنـفــذ :م ــارون عـبــده السبعلي ـ ـ وكيله
امل ـحــامــي اي ـلــي ك ـف ــوري الـ ــذي ح ــل محل
إليان شحود.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ش ــرب ــل ي ــوس ــف الـ ـح ــاج ـ ـ
السفيلة ـ ـ بملكه.
السند التنفيذي :تأمني درجة اولى على
ً
كامل العقار رقم  129السفيلة تحصيال
ملبلغ  /115000/دوالر اميركي والفائدة
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2006/11/1 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2006/11/4 :
العقار املطروح للبيع :العقار رقم /129/
السفيلة .قطعة ارض ضمنها بناء من
ح ـج ــر صـ ـخ ــري ارض ـ ـ ــي ي ـح ـت ــوي عـلــى
غرفتني ومطبخ وحـمــام .واول يحتوي
على مــدخــل ودار وطـعــام وغــرفـتــي نوم
وحـمــام ومطبخ وشــرفــة وغــرفــة جلوس
ضـمـنـهــا م ــدف ــأة .م ـســاح ـتــه /3540/م2
ً
يحده غربًا  /259/شرقًا وشماال طريق
عام جنوبًا ./130/
مــاحـظــة :ضـمــت اف ــادة االن ـجــاز واف ــادة
املـخـتــار رق ــم االن ـجــاز  86/45156وعــدد
 86/10489راجـ ــع امل ـح ـضــر ال ـف ـنــي رقــم
.86/873
قيمة التخمني/571000/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح/342600/ :دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :ستجري يــوم االرب ـعــاء الــواقــع
فيه  2015/6/24الساعة الحادية عشرة
صباحًا امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي
مـحـكـمــة امل ـ ــن .ف ـع ـلــى راغ ـ ــب الـ ـش ــراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
او تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم زياد داغر

وكـيـلــه املـحــامــي طــانـيــوس اب ــو انـطــوان
بــاس ـتــدعــاء سـجــل بــالــرقــم 2015/1653
بوجه املستدعى ضدهم غاريتا بولس
ســامــه وك ــار كميل زغـيــب املجهولتي
محل االقامة وبوجه غيرهما يطلب فيه
ازالة الشيوع في العقار  1134كفرذبيان
الـ ـعـ ـقـ ـب ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،عـ ـل ــى امل ـس ـت ــدع ــى
ضدهما الحضور الى قلم املحكمة لتبلغ
االسـتــدعــاء وفــي حــال تخلفهما يعتبر
ً
ً
ال ـت ـب ـل ـيــغ ح ــاص ــا وت ـح ــاك ـم ــان اص ـ ــوال
ويعد كل تبليغ اليهما بواسطة رئيس
القلم صحيحًا باستثناء الحكم النهائي
م ـه ـل ــة امل ــاحـ ـظ ــات واالع ـ ـ ـتـ ـ ــراض خ ــال
خمسة عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
دعوى رقم 2015/840
من الغرفة االبتدائية في الشمال
ال ـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ـ ــده :بـ ـ ــدوي يــوســف
ً
ضــومـيــط اب ــي صـ ــادق ،مــن ق ـنــات اصــا
وحاليًا مجهول االقامة.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االسـتــدعــاء ومربوطاته املــرفــوع ضدكم
مــن ايلي ضوميط بــدعــوى ازال ــة شيوع
املقامة في العقارات رقم  /67/و/460/
و /932/و /1467/من املنطقة العقارية
قـ ـن ــات وذلـ ـ ــك خ ـ ــال ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا مــن
ت ــاري ــخ ن ـشــر ه ــذا االع ـ ــان وان تــأخــذوا
مقامًا لكم بنطاق هــذه املحكمة وتبدوا
مالحظاتكم الخطية على الدعوى خالل
خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ واال
فكل تبليغ لكم تعليقًا على بــاب ردهــة
هذه املحكمة باستثناء الحكم النهائي
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
دعوى رقم 2015/2585
من الغرفة االبتدائية االولى في الشمال
ب ـتــاريــخ  2015/3/24ت ـقــدم املـسـتــدعــي
روجي يعقوب هلون باستدعاء امام هذه
املحكمة طلب فيه ترقني اشارة الدعوى
املـ ـق ــدم ــة مـ ــن ج ـم ـي ـل ــة مـ ـت ــري الـ ـخ ــوري
مـخــايــل لـحــاكــم صـلــح ع ـكــار ض ــو ورث ــة
متري الخوري مخايل اغابيوس مدعيًا
شــراء كامل العقار موضوع االستدعاء
واملـسـجـلــة مــن وال ــده ــا واملـسـجـلــة برقم
ي ــوم ــي  144ت ــاري ــخ  1949/3/10وذل ــك
عــن الصحيفة العينية الـعــائــدة للعقار
رقم  168منطقة الشيخ محمد العقارية
وذلك سندًا لنص املادة  512أ.م.م .فقرتها
الرابعة جديدة.
ل ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة أو م ـت ـض ــرر ت ـقــديــم
مالحظاته الخطية على هذا االستدعاء
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
هذا االستدعاء.
رئيس القلم
انطوان معوض

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة الرقم / 42م2014/
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـجــر ش.م.ل .ـ ـ
وكيله املحامي انطوان الحايك.
املـنـفــذ عـلـيــه :لـيـشــا سـمـعــان الـقــديـســة ـ ـ
املنصورية.
السند التنفيذي استنابة دائــرة تنفيذ
ً
بيروت رقم  2013/2552تحصيال لدين
املنفذ البالغ /142181893/ليرة لبنانية
والفوائد واللواحق.
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوي ـ ـ ــل قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــز:
.2013/12/23
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2014/1/8 :
العقار املطروح للبيع :كامل القسم رقم
 /8/م ــن ال ـع ـقــار  /1338/امل ـن ـصــوريــة.
مــدخــل ودار وط ـعــام وغــرف ـتــان ومطبخ
وح ـمــام وشــرفــة ـ ـ سفلي اول ـ ـ يشترك
ب ـم ـل ـك ـيــة ال ـح ـق ــن رق ـ ــم  /1/و ./3/لــه
مــوقــف س ـيــارة فــي السفلي الـثــانــي ولــه
حــق االسـتـعـمــال الـحـصــري بالسطيحة
بجانبه مــن الـقـســم رق ــم  ./3/مساحته
/103/م.2
قيمة التخمني/173900/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح/104340/ :دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فيه  2015/7/3الساعة العاشرة صباحًا
امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي محكمة
امل ــن .فعلى راغ ــب الـشــراء ان ي ــودع قبل
املـبــاشــرة بــاملــزاد قيمة الـطــرح او تقديم
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة ايـ ــام تلي
االحــالــة ،عليه اي ــداع كــامــل الثمن تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم زياد داغر

إعالن
دعوى رقم 2015/837
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
الـ ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :ورث ـ ــة يــوســف
يـعـقــوب يـعـقــوب وورث ــة مــوســى اسحق
ً
ي ـع ـقــوب م ــن ح ــام ــات اصـ ــا وجـمـيـعـهــم
مجهولو االقامة حاليًا.
تــدعــوكــم ه ــذه املحكمة الس ـتــام صــورة
االسـتــدعــاء ومربوطاته املــرفــوع ضدكم
من املستدعي الياس زخريا بدعوى ازالة
ش ـيــوع لـلـعـقــار رق ــم  727ح ــام ــات وذل ــك
خالل مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا
االعالن وان تتخذوا مقامًا ضمن نطاق
املحكمة واال جــاز لهذه املحكمة وسندًا
للمادة  /15/أ.م.م .تعيني ممثل خاص
يـقــوم مـقــامـكــم لـيـنــوب عـنـكــم مــع جميع
اطـ ــوار املـحــاكـمــة وامـ ــام دوائـ ــر التنفيذ
ريـثـمــا يـتــم تـعـيــن املـمـثــل الـقــانــونــي او
تعيني الورثة.
رئيس القلم
انطوان معوض

إعالن قضائي
ل ـ ـ ــدى املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ج ـبــل
لـبـنــان ،امل ــن ،الـغــرفــة التاسعة ،الناظرة
بالدعاوى العقارية ،املؤلفة من الرئيسة
سـيـلـفــر أب ــو ش ـقــرا وال ـقــاض ـيــن نانسي
القلعاني وزينب رباب ،تقدم املستدعي
م ـ ـيـ ــاد طـ ــان ـ ـيـ ــوس ع ـق ـي ـق ــي ب ــواسـ ـط ــة

خالصة قرار رقم2015/10 :
عن القاضي العقاري في النبطيه،
ب ـنــاء عـلــى طـلــب كــل مــن حـســن وحسني
فـ ـض ــل ج ـم ـع ــه ط ــالـ ـب ــن اع ـ ـ ـ ــادة ت ـكــويــن
الصحيفة العينية للعقار رقم  27هوره
على اســم كــل مــن عبدالله حسن جمعه
وف ـ ـضـ ــل حـ ـس ــن ج ـم ـع ــه ق ـ ـ ــرر ال ـق ــاض ــي

ال ـع ـق ــاري ــة ف ــي ال ـن ـب ـط ـيــه اع ـ ــادة تـكــويــن
الصحيفة املـنــوه عنها اعــاه بالطريقة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة وت ـك ـل ـي ــف امل ـ ـسـ ــاح جـ ــورج
واك ـ ـيـ ــم وامل ـ ـسـ ــاعـ ــد الـ ـقـ ـض ــائ ــي ايـ ـن ــاس
شاميه الكشف عن موقع العقار واجراء
التحقيق حول اصحاب الحقوق العينية
لهذا العقار وتعيني يوم السبت الواقع
في  2015/6/6موعدًا للكشف وتحديد
ن ـه ــار االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2015/7/8
موعدًا لجلسة املحاكمة العادة التكوين
وع ـلــى ك ــل ذي مـصـلـحــة او ح ــق تـقــديــم
اعتراضه وطلباته ضمن املهلة املمتدة
حتى تاريخ جلسة املحاكمة.
رئيس قلم املحكمة العقارية في
النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت امينه محمد منير الحجار وكيلة
حسان محمد حسان وكيل مهاب محمد
حـســان سند ملكية بــدل ضــائــع للعقار
 1090شمالن
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

دعوة
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ال ــزعـ ـت ــري لـلـحـمـضـيــات
وال ـفــواكــه ش.م.ل .املـسـجـلــة فــي السجل
التجاري في صيدا برقم /546عــام كافة
املساهمني لحضور الجمعية العمومية
العادية التي ستعقد في مركز الشركة
بتمام الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة صباحًا
مــن يــوم السبت الــواقــع فيه 2015/6/6
للمصادقة على حسابات الشركة للعام
املــالــي  2013ـ ـ  2014وإب ــراء ذمــة رئيس
وأعضاء مجلس اإلدارة عن تلك الفترة،
واملــوافـقــة على عقد الـتـفــرغ عــن األسهم
اململوكة من السيد يوسف علي الزعتري
إلـ ــى ال ـس ـيــد م ـح ـمــد ي ــوس ــف ال ــزع ـت ــري،
وتعيني مفوض مراقبة عــن سنة 2014
ـ ـ .2015
رئيس مجلس إدارة شركة الزعتري
للحمضيات والفواكه ش.م.ل.

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت املحامية ريمان احمد كنج وكيلة
ع ـلــي ال ـه ــام مـصـطـفــى م ـط ــره ج ــي سند
ملكية بدل ضائع للعقار  3257القبة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب بـيــار يــوســف الـسـمــرا وكـيــل نبيل
فوزي شحاده احد ورثة فوزي ابراهيم
شحادة سند ملكية بــدل ضائع للعقار
 3570عرمون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب م ــارون هيكل مسلم وكـيــل جمال
اح ـمــد هــزيـمــة سـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  6/3573القبة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ـبــت امل ـحــام ـيــة صــون ـيــا ب ــرج ــاس بو
ضــرغــم وكـيـلــة ادوار مـطــانــس ال ـبــدوي
سند ملكية بدل ضائع للعقار 49/5225
بعبدا
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب رضـ ــا ح ـس ــن ش ـي ــت وك ـي ــل مــريــم
مـحـمــد خ ـلــف س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  A 21 /377برج البراجنة
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
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