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برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2015/10/9ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـشــرة
وال ـن ـص ــف ظـ ـهـ ـرًا سـ ـي ــارة امل ـن ـف ــذ عـلـيـهــا
ندين شربل عساكر ماركة كيا بيكانتو
 LXم ـ ــودي ـ ــل  2012رقـ ـ ــم /258084/ج
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ بنك سوسيته جنرال في لبنان
ش.م.ل .وكـيـلـتــه املـحــامـيــة تــريـســي مطر
الـ ـب ــال ــغ  $/11.619.08/ع ـ ــدا ال ـل ــواح ــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/3415/واملـطــروحــة
بسعر  $/3500/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/2.713.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب الصحناوي في بيروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الــى املنفذ عليه غـســان حسني قليط من
ً
ال ــدوي ــر ،م ـج ـهــول م ـحــل االق ــام ــة ،وع ـمــا
ب ــاحـ ـك ــام املـ ـ ــادة  409أ.م.م ت ـن ـب ـئــك ه ــذه
الــدائــرة ان لديها فــي املعاملة التنفيذية
رقم  ،2015/336واملتكونة بني مليا احمد
زبـيــب وبـيـنــك انـ ــذارًا تنفيذيًا بموضوع
الحكم الصادر عن محكمة بداية النبطية
رقــم  2015/64واملنتهي الــى عــدم قابلية
ال ـع ـقــار /1267الـ ــدويـ ــر لـلـقـسـمــة العينية
وطــرحــه لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي وتــوزيــع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
وع ـل ـيــه ت ــدع ــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
م ـت ــاب ـع ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ الـ ـجـ ـب ــري ب ــان ـق ـض ــاء
عـشــريــن يــومــا تـلــي الـنـشــر مـضــافــا اليها
مهلة املسافة.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
تعلن بلدية كفردبيان عن اجراء مناقصة
عامة بطريقة التنزيل املـئــوي وبالظرف
املـخـتــوم لـتـلــزيــم اش ـغــال تــأهـيــل الـطــريــق
العام محلة الحسك موضوع قرار املجلس
البلدي رقم  180تاريخ .2014/9/8
وذلك في تمام الساعة العاشرة من نهار
الجمعة الواقع في  2015/10/16في مركز
البلدية.
قيمة التأمني املؤقت /15 000 000/ل.ل.
على املتعهدين املصنفني ـ ـ درج ــة اولــى
تـنـفـيــذ ط ــرق ـ ـ ـ ـ الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك في
ه ـ ـ ــذه املـ ـن ــاقـ ـص ــة ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ـ ـ ــى م ــرك ــز
البلدية للحصول على نسخة مــن دفتر
الشروط والئحة االسعار لقاء مبلغ قدره
 /500000/ل.ل .وتقديم عروضهم باليد
الى قلم البلدية على ان تصل قبل الساعة
الحادية عشرة من اخــر يــوم عمل يسبق
اليوم املحدد للتلزيم.
كفردبيان في 2015/9/18
رئيس بلدية كفردبيان
جان العقيقي
التكليف 1795
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/228
امل ـن ـف ــذ :ن ـم ــر ب ـط ــرس ابـ ــي رم ـي ــا بــوكــالــة
املحامي علي جابر
املنفذ عليها :سليمة فارس طايع
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم محكمة الـبــدايــة
في النبطية رقــم /29تــاريــخ 2015/3/17
واملـنـتـهــي ال ــى اع ــان ع ــدم قابلية العقار
/1419ال ـخ ـيــام للقسمة العينية وطرحه
للبيع باملزاد العلني على اســاس الطرح
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/7/6 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/9/20 :
الـ ـعـ ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :س ـه ــم مــن
الـ ـعـ ـق ــار /1419الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــام ي ـق ــع فـ ــي وس ــط
الـبـلــدة ضـمــن منطقة سكنية ع ـبــارة عن
قطعة ارض بعل ضمنها بركة ماء وبناء
طابق واحد يحتوي على غرفتني ومطبخ
وحمام وزيــدت على البناء غرفة واحــدة،
غير مبلط ومواصفاته عادية جدًا.

مساحة االرض 965 :م2
مساحة البناء 80 :م2
التخمني 136500 :د.أ.
الطرح 136500 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2015/11/19الساعة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت ملى كامل اسماعيل سندي تمليك
بدل ضائع للعقارين  359و 912انصار
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عباس حسن نصار سند تمليك بدل
ضائع للعقار  3796نبطية التحتا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب مــالــك ع ـبــاس ف ـحــص بــوكــال ـتــه عن
حـســن عـلــي حــايــك ملــوكـلـتــه آم ـنــه حسني
جواد شهادة قيد بدل ضائع للعقار 487
عدشيت
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمود عبدو رضا قبيسي بوكالته
عن حسان علي بسمه ملورثه احمد فياض
بـسـمــه الـ ــذي ورد اس ـم ــه ع ـلــى صـحــائــف
العقارات احمد حسن بسمه (والــذي هو
نـفـســه اس ـت ـنــادًا ال ــى اف ـ ــادة امل ـخ ـتــار عــدد
 )2015/495شـ ـه ــادات ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقارات  501ـ ـ  495ـ ـ  475ـ ـ  505زبدين
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ع ـلــي أح ـمــد فـ ــواز ملــوكـلـتــه فضيله
ح ـس ــن داغـ ـ ــر س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  509انصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب علي صالح عبد النبي شهادة قيد
مؤقته للعقار رقــم  289منطقة بنعفول
العقاريه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب عقيل عـبــدالــرؤوف االسـعــد ملوكلته
زهره محمود خليل مشورب شهادة قيد
مؤقته للعقار  1236البيساريه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت

ط ـل ـب ــت سـ ـمـ ـي ــره عـ ـب ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــادر ش ــات ـي ــا
ب ــوك ــال ـت ـه ــا ع ــن س ـم ـي ــره م ـح ـم ــود نـحـلــه
باالصاله عن نفسها وبصفتها مشتريه
سندات تمليك بدل عن ضائع عن حصة
س ـم ـي ــره م ـح ـم ــود ن ـح ـل ــه وع ـ ــن حـصــص
البائعني  /حسن وهشام وجهاد واشرف
وفراس وسمر محمد حسن نحله بالقسم
 18من العقار  329مصطبه
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب ك ــري ـك ــور ب ــاك ــرادون ــي كــري ـكــوريــان
مل ــورث ـت ــه ل ــوس ــن ســرك ـي ــس ك ــري ـك ــوري ــان
سند تمليك بــدل عن ضائع عن حصتها
بالعقار  1011منطقة الرميل
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
بالتكليف في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب االمـيــر محمد منير االيــوبــي وكيل
فوزي امني زريق سند ملكية بدل ضائع
للعقار  11 /312حارة حريك
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عباس حسني عــواضــه سند ملكية
بدل ضائع للعقار  26/1744حارة حريك
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي محمد منير محفوظ وكيل
محمود عبد الحسني قعفراني املشتري
مـ ــن ن ــاظ ــم م ـص ـط ـفــى عـ ـط ــوي وس ـل ـم ــان
ابــراهـيــم فقيه سـنــدي ملكية بــدل ضائع
للعقار  16 /2632حارة حريك
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت نـســريــن نعيم تــابــت وكـيـلــة عماد
ق ــاس ــم ت ــاب ــت س ـن ــدي مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقارين  3219 ،3218العبادية وشهادة
تأمني بــدل ضائع بصفتها املفوضه من
بنك بيروت والبالد العربية
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلـبــت لـيـلــى هـيـكــل الـشـمــالــي اح ــد ورث ــة
م ـي ـشــال وديـ ــع كــامــل بـصـفـتــه اح ــد ورث ــة
ف ـي ـك ـتــوريــا ع ـب ــده حـبـيــب بـصـفـتـهــا احــد
ورث ــة ودي ــع مـخــايــل كــامــل سـنــدي ملكية
بدل ضائع للعقارين  841 ،2 /837وادي
شحرور السفلي
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
ق ـ ـ ــررت رئ ـي ـس ــة الـ ـغ ــرف ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فــي
بعلبك بالتكليف القاضي مايا عويدات
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2015/9/22نـ ـش ــر خ ــاص ــة
االسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــاء املـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ــن اح ـ ـمـ ــد م ـح ـمــد
الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي ب ـ ــوك ـ ــال ـ ــة االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ احـ ـم ــد
بــرجــاوي بتاريخ  2015/9/19واملسجل
بــرقــم اسـ ــاس  2015/410لـشـطــب اش ــارة

الحجز االحتياطي يومي  /123/تاريخ
 1945/2/17واش ـ ـ ــارة االن ـ ـ ــذار والـحـجــز
يومي  /384/تاريخ  1946/4/3واشــارة
ال ـتــأمــن ال ـج ـبــري ي ــوم ــي  /429/تــاريــخ
 1946/4/29واش ــارة الحجز االحتياطي
يومي  /463/تاريخ  1946/4/30املسجلة
على حصة محمد مسلم العزير ملصلحة
س ـ ــاس ـ ــن كـ ـ ــربـ ـ ــاج وم ـ ـح ـ ـمـ ــد اسـ ـم ــاعـ ـي ــل
الرميحي عن الصحيفة العينية للعقارات
الـتــالـيــة /1198/ :و /1233/و /1249/و
 /1255/و  /1276/و  /1319/و /1331/و
 /1357/و  /1367/و  /1399/و /2028/
و  /2141/و  /2185/و  /2192/و
 /2397/و  /2417/و  /2445/و /2476/
و  /2657/من منطقة شمسطار العقارية
وقد تبني من االفادات املرفقة باالستدعاء
مــن قلم محكمة التنفيذ فــي بعلبك ومن
قلم دائ ــرة التنفيذ فــي زحلة بــأن امللفات
مفقودة .فعلى من لديه اعتراض ان يتقدم
بمالحظاته خطيًا امام هذه املحكمة خالل
مهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
الكاتب وفاء الرفاعي
إعالن
ق ـ ـ ــررت رئ ـي ـس ــة الـ ـغ ــرف ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فــي
بعلبك بالتكليف القاضي مايا عويدات
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2015/9/22نـ ـش ــر خ ــاص ــة
االسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــاء املـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ــن اح ـ ـمـ ــد م ـح ـمــد
الحسيني بوكالة االستاذ احمد برجاوي
بـ ـت ــاري ــخ  2015/9/19واملـ ـسـ ـج ــل بــرقــم
اســاس  2015/411لشطب اشــارة الحجز
االحتياطي يومي  /44/تاريخ 1950/1/6
واشـ ـ ــارة مـحـضــر ال ـح ـجــز يــومــي /778/
تـ ــاريـ ــخ  1950/7/14واش ـ ـ ـ ــارة ال ـتــأمــن
الجبري يومي  /532/تاريخ 1950/5/3
املسجلة على حصة فياض مسلم العزير
مل ـص ـل ـحــة ح ـب ـي ــب وفـ ـ ـ ــؤاد ال ـس ـي ـق ـلــي عــن
الصحيفة العينية للعقار رقــم /2350/
من منطقة شمسطار العقارية وقد تبني
مــن االف ــادات املرفقة باالستدعاء مــن قلم
محكمة التنفيذ في بعلبك ومن قلم دائرة
التنفيذ في زحلة بأن امللفات مفقودة.
فـ ـعـ ـل ــى مـ ـ ــن ل ـ ــدي ـ ــه اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ان ي ـت ـق ــدم
بمالحظاته خطيًا امام هذه املحكمة خالل
مهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
الكاتب محمد حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب نبيه جــرجــس رشـيــد جــرجــس ناصيف
ب ـص ـف ـتــه م ـش ـت ــري شـ ـه ــادة ق ـي ــد بـ ــدل ضــائــع
للبائع جرجي عجاج حداد العقار  2073روم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد عبد الغني العانوتي سند
تمليك بــدل ضــائــع للقسم  18مــن العقار
 216برامية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـ ـل ــب احـ ـم ــد م ـح ـم ــد ال ـج ـب ـي ـل ــي اص ــال ــة
وملوكله حسن علي عقيل سندي تمليك
ب ــدل ض ــائ ــع لـلـقـســم  8م ــن ال ـع ـقــار 1386
حارة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
املحاكم الشرعية الجعفرية
املرجع :قاضي بعبدا الشرعي الجعفري
االول
املوضوع :اعالن وفاة وحصر ارث
رقم الصادر 2015/895 :في 2015/9/21
بناء على الطلب املقدم لدى هذه املحكمة
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2015/8/25ب ـ ــرق ـ ــم اسـ ـ ــاس
 2015/2956مــن املـسـتــدعــي عـلــي حسني
اسماعيل العــان وفــاة محمد بــن حسني
اسماعيل املتوفي قبل احصاء عام 1932
وال ي ــوج ــد ق ـي ــود ل ــه ف ــي س ـج ــات جــويــا
واملنحصر ارثه بكل من اوالده من زوجته
املتوفاة قبله (فاطمة) وهم حسن وحسني
وعلوية وخديجة وال وراث له ســوى من
ذك ــر فـمــن لــديــه اع ـتــراض او مــا يفيد في
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املوضوع عليه التقدم لهذه املحكمة خالل
مهلة عشرين يومًا من تاريخه.
القاضي االول الشيخ موسى سموري
الكاتب محمود صالح
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب م ـيــاد نـجـيــب راج ـح ــة وك ـيــل جــان
ميشال عطية ملوكله موريس نقوال عطية
بصفته الشخصية وبوكالته عن كلوديت
جوزيف بشير سندي تمليك بدل ضائع
للعقار  3154بشامون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب بـيــار عـســاف بــو خير وكـيــل عائدة
الـ ـي ــاس ابـ ــو خ ـيــر بـصـفـتـهــا الـشـخـصـيــة
وملورثها الياس بو خير سندات تمليك
بدل ضائع للعقارين  211و 1239رشميا
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب يوسف عبد الله الحاج وكيل حاتم
وغــالــب نسيب التيماني ملورثتهم عذبة
عباس التيماني سند تمليك بدل ضائع
للعقار  542بليبل
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب ادي ــب نـجـيــب اسـمــاعـيــل اح ــد ورثــة
نجيب ابراهيم اسماعيل سند ملكية بدل
ضائع عن حصته في العقار  552عانوت
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب ابو زين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب ج ــاد ع ـص ــام الـحـسـنـيــه اح ــد ورث ــة
عـصــام سلمان محمد الحسنيه بصفته
احد ورثة سلمان محمد الحسنيه سندي
ملكية ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــاريــن  1499عني
وزين و 1739بطمه
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب ابو زين
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية االولى في الشمال
طابق افالس رقم 2013/104
الــى جميع طالبي قيد دينهم فــي طابق
اف ــاس هـيـكــل جـبــرايــل مـخــائـيــل ،وسـنـدًا
لـلـمــادة  550ت ـجــارة بـ ّـريــة ،تــدعــوكــم هــذه
املـحـكـمــة لـلـحـضــور ال ــى قـلـمـهــا لــاطــاع
ع ـلــى اقـ ـت ــراح وك ـي ــل الـتـفـلـيـســة املـحــامــي
نــزيــه غـنـطــوس وقـ ــرار ال ـقــاضــي املـشــرف
على الطابق الرئيس سامر متى ،بشأن
دينكم املطلوب قيده ،كما تقرر تكليفكم
بمهام محددة يطلب منكم االطالع عليها
وتقديم اعتراضكم خالل مهلة  8ايام من
تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
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