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إعالنات

دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
تدعو هــذه املحكمة محمد صــادق السيد
علي شــرف الــديــن للحضور اليها لتبلغ
أوراق الدعوى رقم  2016/633املقامة من
ورث ــة رض ــا شـمـيـســانــي ب ـم ــادة إي ـج ــارات
وذلـ ـ ـ ــك ضـ ـم ــن أوق ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
وخــال عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا
اإلعــان وإال يعتبر كل تبليغ له بواسطة
رئيس القلم قانونيًا لغاية صدور الحكم
النهائي.
رئيس القلم
إبراهيم حمود
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/483
امل ـن ـف ــذي ــن :ش ــوق ــي وعـ ـل ــي س ـم ـيــر ص ـبــرا
وكيلهما املحامي هيثم الزين.
املـنـفــذ عـلـيــه :وائ ــل زي ــن دب ــوق  /ص ــور ـ ـ
الحوش.
ب ـتــاريــخ  2017/2/27ت ـقــرر ابـ ــاغ املنفذ
عليه وائ ــل زي ــن دب ــوق املـقـيــم فــي ص ــور ـ ـ
ال ـح ــوش وم ـج ـهــول م ـحــل االق ــام ــة حــالـيــا
بــوجــوب الـحـضــور ال ــى قـلــم دائ ــرة تنفيذ
صور لتبلغ االنذار التنفيذي واملستندات
املرفقة باملعاملة التنفيذية رقم 2016/483
واال اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة
قانونيًا.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ حاصبيا
في املعاملة التنفيذية أساس 2013/52
طالب التنفيذ :نبيل نايف بــدوي ،وكيله
املحامي رجا الياس
ت ــدع ــو هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه حـســن
ن ــاي ــف ب ـ ـ ــدوي املـ ـجـ ـه ــول م ـح ــل االقـ ــامـ ــة،
للحضور الى قلم هذه الدائرة بالذات أو
بواسطة وكيل قانوني ،لتبلغ أوراق هذه
املعاملة ،وذلــك خــال مهلة عشرين يومًا
مــن تــاريــخ النشر ،مضافًا اليها  30يومًا
مهلة مـســافــة ،وات ـخــاذ محل اقــامــة ضمن
نطاق هذه الدائرة ،واال اعتبر قلمها مقامًا
مختارًا ،ويجري تبليغه بواسطة رئيس
القلم حتى القرار النهائي.
رئيس القلم
أسامة أبو كمر
إعالن
إن مـحـكـمــة ال ـج ـنــوب املــذهـبـيــة ال ــدرزي ــة/
الــدرجــة االول ــى ،تدعو كــل مــن لــه صفة او
مصلحة ،للحضور الى مقر هذه املحكمة
لإلطالع على الدعوى املقيدة تحت أساس
رقم /212تاريخ  ،2016/10/11بموضوع
ثـبــوت وف ــاة املــرحــوم محمد قــاســم جعفر
وح ـصــر إرثـ ــه وف ـقــا لـلـفــريـضــة الـشــرعـيــة،
وال ـجــواب خــال عشرين يــومــا مــن تاريخ
نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
الشيخ حسن شجاع
إعالن
إن محكمة الـجـنــوب املــذهـبـيــة ال ــدرزي ــة /
الدرجة االولى ،تدعو إلى مقر هذه املحكمة
كل من له صفة أو مصلحة ،لإلطالع على
ملف هذه الدعوى ،بموضوع ثبوت وفاة
وح ـص ــر إرث امل ــرح ــوم إس ـمــاع ـيــل ملحم
زويـهــد وفـقــا للفريضة الشرعية ،املقيدة
تـحــت اس ــاس رق ــم  ،2016/213وال ـجــواب
خــال عشرين يــومــا مــن تــاريــخ نشر هذا
االعـ ـ ــان ف ــي ج ــري ــدت ــي ال ـن ـه ــار وال ــدي ــار
اللبنانيتني.
رئيس القلم
الشيخ حسن شجاع
إعالن
إن محكمة الـجـنــوب املــذهـبـيــة ال ــدرزي ــة /
الــدرجــة االول ــى ،تدعو كــل مــن لــه صفة أو
مصلحة للحضور إلى مقر هذه املحكمة
لإلطالع على الدعوى املقيدة تحت اساس
رق ــم/229ت ــاري ــخ  ،2016/11/9بموضوع
ثـ ـب ــوت وف ـ ـ ــاة املـ ــرحـ ــومـ ــة ج ـم ـي ـل ــة ق ــاس ــم
مسعود املعروفة بـ ( :جميلة إبنة مسعود
مـسـعــود) وح ـصــر إرث ـهــا وف ـقــا للفريضة
الـشــرعـيــة ،وال ـجــواب خــال عـشــريــن يومًا
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
الشيخ حسن شجاع

إعالن
صادر عن امانة السجل العقاري في زحلة
طلبت صالحة دي ــاب الــدغـيــدي ملورثتها
جميلة محمد الدغيدي سند تمليك بدل
عــن ضائع بحصة املــورثــة بالعقار 2140
كفرزبد.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في زحلة
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري بالبقاع
طلب عرابي صبحي عرابي بوكالته عن
سامية يــوســف الـحــاراتــي ملــورثــه يوسف
ح ـســن ال ـح ــارات ــي س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضائع بالعقار رقــم  1254مــن منطقة قب
الياس العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـلــب فـ ــؤاد مـحـمــد زوي ـه ــد ملــوك ـلــه داف ـيــد
شكيب شعيا بصفته وليا جبريا عن ابنه
القاصر غدي دافيد شعيا شهادة قيد بدل
ضائع في العقار  3948حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري املعاون في
مرجعيون وحاصبيا
متري مبيض
إعالن
دع ـ ــوة م ــوج ـه ــة إل ـ ــى ال ـ ـسـ ــادة مـســاهـمــي
شركة تكرير امللح اللبناني ش.م.ل .بناء
لـقــرار مجلس اإلدارة رقــم  /175/املتخذ
فــي الجلسة املـنـعـقــدة بـتــاريــخ  20كــانــون
الثاني  .2017إن السادة مساهمي الشركة
مـ ــدعـ ــوون ل ـح ـض ــور إج ـت ـم ــاع الـجـمـعـيــة
العمومية غير العادية الــذي سيعقد في
مكاتب الشركة في القلمون ،يوم األربعاء
 22آذار  2017ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
ظـهـرًا ،وذلــك لتعديل امل ــادة الـســادســة من
الـنـظــام األســاســي لجهة إسـتـبــدال أسهم
ال ـشــركــة ال ـبــال ـغــة  12000ألس ـه ــم إسـمـيــة
ً
ً
ب ــدال مــن لحامله ،عـمــا بــأحـكــام القانون
رقــم  75تــاريــخ  .2016/10/27كما يطلب
مــن أص ـحــاب األس ـهــم الـقــديـمــة (لـحــامـلــه)
م ــراجـ ـع ــة اإلدارة الس ـ ـت ـ ـبـ ــدال أس ـه ـم ـهــم
واس ـت ــام أس ـهــم جــديــدة بــاســم الشخص
الذي يختارونه.
رئيس مجلس اإلدارة
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم /60م2014/
املنفذ :بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.
ـ ـ وكيله املحامي رزق الله مخلوف
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :ش ــرك ــة سـبـيــد إن ش.م.ل.
ومـ ـي ــاد وايـ ـل ــي وعـ ــدنـ ــان وب ـش ـي ــر وه ــا
ونسرين وعبير واليسار وجــورج فارس
السبعلي وهدى حنا الكوسى ـ ـ وكيالهم
املحاميان يوسف الديك وربى الشدياق.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت بــرقــم 2012/1326
ً
ت ـ ــاري ـ ــخ  2014/3/24ت ـح ـص ـي ــا مل ـب ـلــغ
 /1295393.76/دوالر أميركي عدا الفائدة
واللواحق.
تــاريــخ اع ــان تـحــول الـحـجــز االحتياطي
الى حجز تنفيذي2014/2/10 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ــدى أم ـ ــان ـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2014/2/21 :
الـ ـعـ ـق ــار امل ـ ـ ـطـ ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :الـ ـعـ ـق ــار 80
ال ـس ـف ـي ـلــي م ـســاح ـتــه  1945م.م .قـطـعــة
ارض ض ـم ـن ـهــا تـ ـ ــراس ض ـم ـنــه piscine
بــركــة للسباحة وارب ــع حـمــامــات وغرفة
كهرباء وبرغوال قرميد وغرفة لصيانة
البيسني وقطعة ارض مغروسة اشجار
مثمرة وغرفة خدم ضمنها حمام ودرج
ي ــؤدي ال ــى الـطــابــق االول يـحـتــوي على
تراس وغرفة وحمام قيد االنشاء وغرفة
وت ــراس ضمنه اش ـجــار سـنــديــان ودرج
خ ــارج ــي م ــن ام ــام املـ ــرآب ال ــذي يحتوي
عـلــى بـئــر لجمع امل ـيــاه ي ــؤدي ايـضــا الــى
الطابق االول الــذي يحتوي على مدخل
وممر وثــاث غــرف نــوم وحمام ومطبخ
وصالون وسفرة وغرفة جلوس وتراس
خ ـ ــارج ـ ــي ودرج خ ـ ــارج ـ ــي يـ ـ ـ ــؤدي ال ــى

الطابق الثاني دوبلكس ال ــذي يحتوي
عـلــى صــالــون ودار وط ـعــام وخ ــاء عــدد
 2وم ـط ـب ــخ وغ ــرف ــة نـ ــوم وغ ــرف ــة مـكـتــب
وش ــرفـ ـت ــن ودرج داخ ـ ـلـ ــي يـ ـ ـ ــؤدي ال ــى
الطابق العلوي الذي يحتوي على ثالث
غرف نوم وحمامني وغرفة مكتب وغرفة
جلوس وغــرفــة الـعــاب وشرفتني ،البناء
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ـص ـعــد ك ـه ــرب ــائ ــي وه ــو
بكامله ملبس بحجر صـخــري طبيعي
وان القسم املــوجــود فيه الـبـنــاء مصون
م ــن الـ ـخ ــارج ب ـت ـصــوي ـنــة ح ـجــر وحــديــد
الطابق االول تشغله السيدة عبال الحلو
امــا الطابق الثاني يشغله ابنها ميالد
الـسـبـعـلــي .يـحــده غــربــا طــريــق ع ــام و81
ً
شرقًا طريق عام و  85و 86شماال طريق
عام و 78و 77و 75وطريق جنوبًا طريق
عام .حجز احتياطي رقم 2000/222/222
ع ـ ــن ت ـن ـف ـي ــذ امل ـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــاجـ ــز املـ ـهـ ـن ــدس
الـيــاس مخايل السبعلي قيد احتياطي
ب ـع ـقــد ب ـي ــع ع ـل ــى هـ ــذا ال ـع ـق ــار ملـصـلـحــة
مـيــاد وجـ ــورج واي ـلــي وع ــدن ــان وبشير
وه ــاال ونـســريــن وعبير والـيـســار فــارس
السبعلي تأمني درجة اولى على حصص
م ـي ــاد وايـ ـل ــي وعـ ــدنـ ــان وب ـش ـي ــر وه ــاال
ونـســريــن وعـبـيــر وال ـي ـســار اوالد فــارس
السبعلي البالغة  2100سهمًا ملصلحة
ب ـنــك ان ـتــركــون ـت ـي ـن ـن ـتــال ل ـب ـنــان ش.م.ل.
والفريق الثالث شركة سبيد إن ش.م.ل.
عقد ادخال عن حكم التأمني على حصة
جورج فارس السبعلي  300سهمًا وزيد
التأمني  /42000/دوالر أميركي بحيث
اصبح بعد الــزيــادة بنسبة /1380000/
دوالر أمـيــركــي عـلــى كــامــل الـعـقــار حجز
احـتـيــاطــي رق ــم  2010/231/231صــادر
عن دائــرة تنفيذ املنت على حصة عدنان
السبعلي البالغة  500سهمًا من الحاجز
مــن فرجينيا يــوســف حسكيان تحويل
ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي رق ــم 2010/231/231
ال ـ ــى ح ـج ــز ت ـن ـف ـي ــذي ب ــرق ــم 2010/292
م ـح ـضــر وصـ ــف رقـ ــم  2010/292حجز
اح ـت ـيــاطــي رقـ ــم  2012/492ع ــن تنفيذ
ب ـيــروت الـحــاجــز بـنــك انتركونتيننتال
لبنان ش.م.ل .مــذكــرة عــن تنفيذ بيروت
باملعاملة رقم  2012/1326اعــان تحول
الحجز االحتياطي رقــم  2012/492الى
حجز تنفيذي لقاء مبلغ /1248679.51/
دوالر أمـ ـي ــرك ــي ع ـ ــدا الـ ـف ــائ ــدة مـحـضــر
وصف رقــم/90م 2014/مذكرة عن تنفيذ
املـ ــن رقـ ــم  2012/1326اشـ ـت ــراك جـهــاد
النداف حجز تنفيذي عن تنفيذ بيروت
رقم  2009/1270ملصلحة شركة كابيتال
ف ـي ـن ــان ــس حـ ـج ــز ت ـن ـف ـي ــذي ع ـ ــن تـنـفـيــذ
بيروت رقم  2015/324ملصلحة االعتماد
املصرفي ش.م.ل.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/2200000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض/1188000/ :
دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم االرب ـع ــاء الــواقــع
فيه  2017/4/5الساعة الـحــاديــة عشرة
صـبــاحــا ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ في
مـحـكـمــة امل ـ ــن .ف ـع ـلــى راغ ـ ــب الـ ـش ــراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
او تـقــديــم كـفــالــة م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخــال ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ينفذ يوسف داوود مناسا باملعاملة رقم
 2016/990بــوجــه ورث ــة مــاريــت اسكندر
هنديه وهم :عصام سليمان شيا واوديت
وندا ونيللي اسكندر هنديه حكم الغرفة
االبتدائية التاسعة فــي جــديــدة املــن رقم
 2015/1607ق ــرار رقــم  2015/376تاريخ
 2015/12/1ال ــذي قضى بــازالــة الشيوع
ف ــي ال ـع ـقــار  229ســاحــل عـلـمــا ع ــن طــريــق
بيعه باملزاد العلني.
ويجري التنفيذ على العقار  229ساحل
عـلـمــا مـســاحـتــه  552م.م .وه ــو بـمــوجــب
االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة قـطـعــة ارض صـخــريــة
وبــالـكـشــف عليها تـبــن انـهــا تـقــع مقابل

اوتيل فاندا طبيعتها منحدرة وحرجية
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ـص ـ ــاب ب ــالـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط وال ـ ـ ـبـ ـ ــراح
باملرسوم  2100تاريخ  72/12/24بملف
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ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2016/10/22
وتاريخ تسجليه .2016/10/27
ب ــدل تـخـمــن وطـ ــرح ال ـع ـقــار  229ســاحــل
علما /276000/د.أ .أو ما يعادله بالعملة
الوطنية.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/5/3الـ ـس ــاع ــة  12.00ظـ ـهـ ـرًا فــي
قــاعــة محكمة ك ـســروان .لـلــراغــب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي
مـنـظــم ألم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
ك ـســروان أو تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة مــن أحــد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
بتاريخ  ،2017/02/13صــدر عــن محكمة
ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات واآللـ ـ ـي ـ ــات فــي
بـيــروت برئاسة القاضي جــورج اوغست
عطية بــإبــاغ املـنـفــذ عليه ت ــرو سركيس
ً
مـيـنــاسـيــان بــال ـطــرق االسـتـثـنــائـيــة عـمــا
ب ــاحـ ـك ــام امل ـ ـ ـ ــادة /409/أ.م.م ،.االنـ ـ ـ ــذار
االجرائي وطلب التنفيذ ومرفقاته وقرار
الـحـجــز عـلــى ال ـس ـيــارة رق ــم /309872/ب
ن ـ ــوع هـ ـي ــون ــداي ص ـ ــادر ب ــامل ـع ــام ـل ــة رق ــم
 2016/689امل ـق ــدم ــة م ــن ب ـن ــك بـيـبـلــوس
ش.م.ل .بوكالة املحامي عامر فؤاد عبيد.
وع ـل ـيــه ،تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة الـحـضــور
شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االوراق املشار اليها خــال ثالثة أسابيع
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
طلب عالء الدين ابراهيم فوعاني بوكالته
عــن روبـيــر ف ــؤاد خليفة وكـيــل سـعــد عبد
العزيز علي الــوزان وحصه سعد العوده
مــالـكــي الـقـســم  /B 4/مــن الـعـقــار /487/
ب ــرم ــان ــا س ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
بحصتي املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ج ـ ــورج ل ــوي ــس ال ــزعـ ـن ــي بــوكــال ـتــه
عــن مــزيــد زي ــدان زي ــدان املــالــك فــي العقار
 /1043/املنصورية سند تمليك بــدل عن
ضائع بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
طـ ـلـ ـب ــت فـ ـ ـي ـ ــروز ج ـ ـ ـ ـ ــورج ت ــوت ــونـ ـجـ ـي ــان
بــوكــال ـت ـهــا ع ــن اغ ــاون ــي ارت ـ ــن كـهـيــايــان
املالكة في العقار  /24/زوق الخراب سند
تمليك بدل عن ضائع بحصة املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب تــوف ـيــق قــزح ـيــا ع ـي ــران ــي بــوكــالـتــه
عــن اسكندر النحاس املــديــر الـعــام للبنك
الـلـبـنــانــي الـفــرنـســي ش.م.ل .ش ـهــادة قيد
تــأمــن درج ــة اول ــى بــدل عــن ضــائــع باسم
املصرف للعقار  /279/الدكوانة واالقسام
 A 36/و  A 38و  /B 25من العقار /937/
البوشرية.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب نبيل حنا بوجوده وفاديا حنا ابو
جــوده مالكا العقار  /662/قنابة برمانا
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سندي تمليك بدل عن ضائع بحصتيهما.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
طلب ليون كريكور بجاقيان بوكالته عن
كريكور اوهانس بجاقجيان مالك القسم
 /9/من العقار  /2983/برج حمود سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
ط ـل ــب ج ــري ــس ع ـي ــد ال ـس ـب ـع ـلــي بــوكــال ـتــه
ع ــن اغـ ــوب ي ــراون ــت دم ـيــرج ـيــان بصفته
الـشـخـصـيــة وبـصـفـتــه وك ـيــل ســرك ـيــس و
اواديس يراونت دميرجيان وبصفته احد
ورث ــة شــاكــه يــراونــت دمـيــرجـيــان املالكني
جـمـيـعـهــم ف ــي ال ـع ـقــار  /409/الـخـنـشــارة
سـنــدات تمليك بــدل عــن ضائع بحصص
املالكني واملورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب حسن علي جــواد بوكالته عن زياد
ج ـم ـيــل س ـع ـيــد م ــال ــك ال ـق ـســم  A1/7/من
الـعـقــار  /244/بـيــاقــوت سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
ط ـ ـلـ ــب فـ ـ ـ ـ ــادي فـ ـ ـ ـ ــؤاد ابـ ـ ـ ــو جـ ـ ـ ـ ــوده م ــال ــك
القسم /67/من العقار  /308/الزلقا سند
تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
ي ـن ـفــذ ن ـم ــر ع ـب ــده ال ـع ـن ـت ــوري بــاملـعــامـلــة
 2016/383بــوجــه امل ـحــامــي شــربــل نـفــاع
ً
سـنــد دي ــن تحصيال ملبلغ  /22000/د.أ.
إضافة الى الفوائد والرسوم كافة.
ي ـجــري الـتـنـفـيــذ عـلــى  1800سـهــم حصة
امل ـحــامــي شــربــل ان ـطــون ن ـفــاع فــي القسم
 B/4/1551زوق م ـكــايــل م ـســاح ـتــه 112
م.م وهو بموجب االفــادة العقارية مدخل
وصــالــون وطـعــام ومطبخ وحـمــام وغرفة
ارش ـي ــف وغ ــرف ــة ضـمـنـهــا ح ـم ــام وشــرفــة
سفلي أول.
وبالكشف تبني انه جرى بعض التعديالت
الــداخ ـل ـيــة اذ أص ـب ــح ال ـق ـســم مـقـسـمــا الــى
مكاتب وهو على الشكل التالي:
مدخل وحمام ومطبخ صغير غير مجهز
وم ـك ـت ــب م ــع ص ــال ــة اج ـت ـم ــاع ــات وغ ــرف ــة
ص ـغ ـيــرة م ــع ح ـمــام ـهــا الـ ـخ ــاص وصــالــة
إنـتـظــار ومـكـتـبــن بينهما مـمــر وخلفهم
ث ــاث ــة م ـكــاتــب ص ـغ ـيــرة وغ ــرف ــة أرش ـيــف
ومـ ـكـ ـت ــب سـ ـك ــرتـ ـي ــر .الـ ـ ـب ـ ــاط س ـي ــرام ـي ــك
واألبـ ــواب خشب ويـقــع فــي الـطــابــق االول
من البناء الكائن قرب منزل ابو شبكة.
تــاريــخ قــرار الحجز  2016/7/14وتاريخ
تسجيله 2016/8/9
بدل التخمني حصة املحامي شربل نفاع
البالغة  1800سهم في القسم B/4/1551
زوق م ـكــايــل  100800د.أ وبـ ــدل طــرحـهــا
 60480د.أ.
وي ـجــري الـبـيــع ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/5/9الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة قبل
الظهر في قاعة محكمة كسروان.
لـلــراغــب بــال ـشــراء دف ــع ب ــدل بـمــوجــب شك
مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ كسروان او تقديم كفالة وافية من
احد املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة وإال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
على الـقـيــود الصحيفة العينية العائدة
للقسم موضوع املزايدة.
رئيس القلم
ناديا صليبي

