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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
تقرير

وقع لي وميركل على تعاون بقيمة تصل إلى  20مليار يورو (أ ف ب)

اللقاء األلماني
ينتهي
الصيني
 ...بتقارب ضدّ
«حمائية» ترامب

ْ
الر ْح َٰمن َ
َ
الر ِح ْي ِم
ِب َّس ِم اللهِ َ َّ َ ْ ِ
إنـ ـ ــا للهِ وإن ـ ــا إلــيـ َـهِ
َ
اجـ ُـعونَ ،وال َحـ ْـول َوال
َر
ُ ّ ِ َ َّ
َ
ق ــوة إل ِب ــاللهِ الع ِظيم.
انتقلت الــى رحمته تعالى املغفور
لها االديبة والباحثة
الحاجة أميرة فرحات
ام خلدون
وال ـ ـ ــده ـ ـ ــا :امل ـ ـق ـ ــدس الـ ـشـ ـي ــخ رض ــا
فرحات.
والدتها املرحومة الحاجة جواهر
الفقيه ابنة املـقــدس الحجة الشيخ
يوسف الفقيه الحاريصي.
زوجـهــا :املــراقــب الجمركي الشهيد
سامي فرحات
اشـقــاؤهــا :املـجــاهــد الشيخ محمد،
املقدس الشيخ محمود (مدير عام
املجلس االسالمي الشيعي االعلى)،
املرحوم الدكتور احمد ،الشيخ زيد،
املـ ـهـ ـن ــدس بـ ـش ــار ورج ـ ـ ــل األعـ ـم ــال
املغترب برهان
اوالده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور خـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدون،
البروفسور فــادي  ،ورجــل األعمال
املغترب محمد
ب ـن ــات ـه ــا :س ـم ــر زوجـ ـه ــا امل ـه ـنــدس
ك ـمــال ع ـبــاس ،روال زوج ـهــا السيد
ج ــو س ــون ــدرز ،م ــي زوج ـه ــا الـسـيــد
غسان ناصر ،لينا زوجها الدكتور
وسيم املبدر ،هال زوجها املهندس
عبدالله شمس الدين.
وريت في الثرى السبت  7تموز.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي فـ ــي م ـن ــزل ـه ــا فــي
عربصاليم.
واليوم االربـعــاء  11تموز في قاعة
الـجـمـعـيــة االس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي قرب مبنى أمن
ال ــدول ــة .م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة حتى
السابعة مساء .
تـقــام ذك ــرى األس ـب ــوع ي ــوم السبت
 14تـمــوز الـســاعــة الخامسة عصرا
في حسينية بلدتها عربصاليم.
اآلسـ ـف ــون :آل ف ــرح ــات  ،آل الـفـقـيــه،
آل ع ـب ــاس ،آل ن ــاص ــر ،آل م ـب ــدر ،آل
شمس الدين .
َ
الف ِات َحة

تتواصل فصول الحرب التجارية التي تفرضها
«حمائية» دونالد ترامب ،بينما يظهر في األفق
تقارب صيني ـ ـ ألماني ،عكسته زيارة رئيس مجلس
الدولة الصيني األخيرة إلى برلين
ح ـم ــاس ــة ك ـب ـي ــرة ب ـ ــدت واض ـح ــة
على املستشارة األملانية أنجيال
مـيــركــل ،بـشــأن تـطــويــر الـعــاقــات
الصينية ـ ـ األملــانـيــة خــال زيــارة
رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـص ـي ـن ــي ،لــي
كيكيانغ ،إلى برلني في اليومني
امل ــاض ـي ــن ،ح ـيــث جـ ــرى االت ـف ــاق
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـعـ ــارضـ ــة «الـ ـحـ ـم ــائـ ـي ــة»
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـ ـن ـ ــادي ب ـهــا
الرئيس دونالد ترامب.
وفـ ـ ــي بـ ـي ــان م ـش ـت ــرك ذي لـهـجــة
واضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــة ،صـ ـ ـ ـ ــدر مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء أول

وافق الجانبان
على تعميق
التعاون في المسائل
المالية واالقتصاد

م ــن أمـ ـ ــس ،اتـ ـف ــق الـ ـط ــرف ــان عـلــى
«معارضة الحمائية بشكل قاطع
وحماية نظام التجارة الحرة ً
بناء
عـلــى ال ـقــواعــد امل ـت ـعــددة األط ــراف
لتدعيم نمو اقتصادي عاملي قوي
ومستدام ومتوازن» .أيضًا ،وافق
الـجــانـبــان عـلــى تعميق الـتـعــاون
ف ــي امل ـســائــل املــال ـيــة واالق ـت ـصــاد
وت ـع ــزي ــز االت ـ ـصـ ــاالت ف ــي م ـجــال

سياسات االقتصاد الكلي وبناء
منصات تمويل تتعلق باألسواق
الثنائية واألسواق الثالثة ،وأكدا
ضــرورة تعزيز التعاون الثنائي
في مجاالت االقتصاد والتجارة
واالس ـت ـث ـمــار وال ـح ـفــاظ املـشـتــرك
على التجارة الحرة وسوق دولية
ترتكز على قواعد عادلة ومعترف
بها وتخفيف إج ــراءات الوصول
الــى ال ـســوق .وفيما قــالــت الصني
إن ـه ــا ع ـلــى اس ـت ـع ــداد لـلـمـنــاقـشــة
مع الجانب األملاني لالستكشاف
امل ـش ـت ــرك لـ ـس ــوق ث ــال ـث ــة ،أع ـل ـنــت
أملانيا أنها على استعداد إلطالق
الـ ـعـ ـن ــان مل ـم ـي ــزات ـه ــا ل ـل ـع ـم ــل مــع
الصني في الصناعة.
ّ
وعـ ـ ـق ـ ــب امل ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاورات ،وقـ ـ ـ ـ ــع لــي
وم ـ ـيـ ــركـ ــل ع ـ ـلـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
وثـ ــائـ ــق ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي مـ ـج ــاالت
الـ ـ ــزراعـ ـ ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم وال ــرع ــاي ــة
الصحية والصناعة الكيميائية
واالتـصــاالت وصناعة السيارات
وال ـق ـي ــادة ال ــذات ـي ــة بـقـيـمــة تصل
إلـ ـ ــى  20مـ ـلـ ـي ــار يـ ـ ـ ــورو (23.51
مليار دوالر) .وشملت االتفاقات
تـخـطـيــط شــركــة «ب ــي إم دبـلـيــو»
للحصول على خــايــا بطاريات
من شركة «أمبيريكس» الصينية
ب ــأربـ ـع ــة م ـ ـل ـ ـيـ ــارات يـ ـ ـ ــورو (4.7
مـلـيــارات دوالر) خــال السنوات
القليلة املـقـبـلــة .كــذلــك تــم إعـطــاء
الـضــوء األخـضــر إلقــامــة مشروع
ت ـم ـل ـكــه ب ــال ـك ــام ــل ش ــرك ــة أملــان ـيــة
للكيميائيات ،في الصني.
(األخبار ،رويترز)
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــد ل ـ ـت ـ ـلـ ــزيـ ــم اع ـ ـمـ ــال
ال ـت ـن ـظ ـي ـفــات ع ـلــى م ـ ــدار ال ـس ـنــة ملـبــانــي
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار وغ ـ ـ ــرف ال ـت ـح ـك ــم وم ــراك ــز
ال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـتـ ـح ــوي ــل
الرئيسية ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 335/تاريخ  ،2018/01/16قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/8/3
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/7/4
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1436
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2013/130
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ح ـس ــن ج ـم ـيــل نـعـمــة
بوكالة املحامية سحر شام
املنفذ عليهم :نازك العكاوي ورفاقها
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية
فــي النبطية بـتــاريــخ  2011/1/26رقــم
 2008/135امل ـن ـت ـه ــي ال ـ ــى اعـ ـ ــان ع ــدم
قــابـلـيــة ال ـع ـقــارات  3و 31و/84ح ـب ــوش
للقسمة العينية وطرحها للبيع باملزاد
ال ـع ـل ـنــي ع ـلــى اس ـ ــاس الـ ـط ــرح وت ــوزي ــع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/4/23 :
تاريخ تبليغ االنذار2013/7/11 :
الـعـقــار امل ــوص ــوف 2400 )1 :سهمًا من
العقار /3حبوش وهو عبارة عن ارض
بعل سليخ غير مبنية يقع فــي منطقة
سكنية مستطيل الشكل يتصل بطريق
ومزفت.
مساحته1643 :م2
التخمني 41.075 :د.أ.
الطرح 41.075 :د.أ.
 2400 )2سهمًا من العقار /31حبوش
ي ـق ــع ف ــي م ـح ـلــة ج ــال ــي ال ـق ـط ـع ــة وه ــو
عبارة عن ارض بعل سليخ غير مبنية
وي ـقــع ف ــي مـنـطـقــة قــري ـبــة م ــن ال ـع ـمــران،
مستطيل الشكل ،على طريق عام معبد
ومزفت.
مساحته 4838 :م2
التخمني 96.760 :د.أ.
الطرح 96.760 :د.أ.
 2400 )2سهمًا مــن العقار /84حـبــوش
وه ــو ع ـبــارة عــن ارض بـعــل سليخ يقع
في منطقة غير سكنية مربع ومنحدر
بشكل شديد يتصل بطريق غير معبدة.
مساحته 10.934 :م2
التخمني 109.340 :د.أ.
الطرح 109.340 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2018/10/11الساعة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات املـ ــوصـ ــوفـ ــة اعـ ـ ـ ـ ــاه ،ف ـع ـلــى
الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك مـصــرفــي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة لــه ضـمــن نطاقها
واال عـ ّـد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه مــا لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع على
قـ ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــارات
املطروحة ودفــع الثمن والــرســوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية

برئاسة القاضي أحمد مزهر
ال ــى املـنـفــذ عـلـيـهــا فــاديــة مـنـيــر الصلح
م ــن ح ـب ــوش وم ـج ـهــولــة م ـحــل االق ــام ــة،
ً
وعمال باحكام املــادة  409أ.م.م ،.تنبئك
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة ب ـ ـ ــأن ل ــديـ ـه ــا ب ــال ـع ـم ـل ــة
الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2013/130واملـتـكــونــة
ورفاقك.
نعمةوبينك
بني حسني جميل
ِ
ِ
اعــان صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ النبطية
ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي اح ـم ــد م ــزه ــر لـبـيــع
الـ ـعـ ـق ــارات املـ ـحـ ـج ــوزة بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــي
وهي موضوع حكم محكمة البداية في
النبطية ال ـصــادر بـتــاريــخ 2011/1/26
رق ـ ــم  2008/135امل ـن ـت ـه ــي ال ـ ــى اعـ ــان
عــدم قابلية العقارات رقــم  3و 31و/84
حـ ـب ــوش ل ـل ـق ـس ـمــة ال ـع ـي ـن ـي ــة وط ــرح ـه ــا
للبيع باملزاد العلني على اساس الطرح
وتــوزيــع الثمن وفــق مـنــدرجــات الحكم.
وعليه تم تعيني نهار الخميس الواقع
فــي  2018/10/11الـســاعــة  11.00ظهرًا
موعدًا لبيع العقارات املحجوزة باملزاد
العلني.
ـوك ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
وعـلـيــه ت ــدع ـ ِ
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او ب ــواسـ ـط ــة وكـ ــاء
قانونيني الستالم االعــان تحت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقك اصوال بانقضاء
 20يومًا تلي النشر.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فيصل مكي
يبلغ الى املنفذ عليهم:
 - 1شركة الشرق للمعدات ش.م.م.
 - 2زياد الياس رويهب
 - 3وليد الياس رويهب مجهولي محل
االقامة
ً
عـ ـ ـم ـ ــا ب ـ ــاحـ ـ ـك ـ ــام املـ ـ ـ ـ ـ ــادة  409اصـ ـ ــول
م ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــات مـ ــدن ـ ـيـ ــة تـ ـبـ ـلـ ـغـ ـك ــم دائـ ـ ـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت ب ــأن لــديـهــا فــي املعاملة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رق ـ ــم  2017/2507ان ـ ـ ــذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
ب ـنــك انـتــركــونـتـيـنـنـتــال ل ـب ـنــان ش.م.ل.
وناتجًا عن طلب تنفيذ كتاب تعهد عام
واتفاقية قرض مالي وكفاالت وكشفي
حـ ـس ــاب ــن ب ـق ـي ـم ــة /131329.35/د.أ.
و/115000/ل.ل .عدا الفوائد واللواحق،
وعليه تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االن ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
واالوراق املرفقة بــه ،علمًا بــأن 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 ــذا االعـ ـ ـ ــان ،وع ـلــى
تعليق نسخة عنه وعن االنــذار املذكور
على لوحة االعالنات لدى دائــرة تنفيذ
بيروت ،ويصار بعد انقضاء هذه املهلة
ومهلة االنــذار التنفيذي البالغة عشرة
ً
ايام ،الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال
حتى الدرجة االخيرة.
هيثم حيدر أحمد
مأمور تنفيذ بيروت
إعالن بيع باملعاملة 2017/1285
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع بــاملــزاد العلني نهار االرب ـعــاء في
 2018/7/25الـســاعــة  3:00بـعــد الظهر
س ـ ـيـ ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه م ـح ـم ــود غ ـســان
العشي ماركة هوندا  ACCORDموديل
 2008رق ــم /309029/و الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
ع ـ ــودة ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي انـ ــدره
نهرا البالغ  $/13.187.93/عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/7936/واملطروحة
بسعر  $/5.555/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رسوم امليكانيك قد بلغت
/246.000/ل.ل .فعلى الــراغــب بالشراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد الـ ــى م ــرآب
املــدور فــي بـيــروت الكرنتينا مصحوبًا
بالثمن نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن قضائي
بتاريخ  2018/7/5قــرر رئيس محكمة
ب ــداي ــة ص ـي ــدا ال ـق ــاض ــي م ـح ـمــد ال ـح ــاج
علي نشر خالصة عن االستدعاء املقدم
م ــن ص ـقــر امـ ــن زرق ـ ــط وامل ـس ـج ــل بــرقــم

 2018/1515والـ ــذي يـطـلــب فـيــه شطب
اشـ ـ ــارة ال ــدع ــوى ع ــن ال ـع ـق ــار  1313من
مـنـطـقــة الـ ــزراريـ ــة ال ـع ـقــاريــة واملـسـجـلــة
برقم يومي  2925تاريخ 1972/10/20
طلب تنفيذ مقدم لحضرة رئيس دائرة
اج ـ ــراء ص ـي ــدا م ــن ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ علي
ح ـس ــن م ـ ـ ــروه ضـ ــد احـ ـم ــد ع ـل ــي مـ ــروه
تسجيل حق االستثمار ملصلحة طالب
التنفيذ.
فمن لــه مصلحة بــاالعـتــراض ان يتقدم
به خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد مهلة
استدراج العروض العائد لشراء 7000
م .كابل جوفي توتر متوسط  24ك.ف.
 3×120مـ ـل ــم 6000 - 2م .ك ــاب ــل NYY
 40× 120مـلــم ،2وذل ــك وفــق املــواصـفــات
الفنية وال ـشــروط االداريـ ــة امل ـحــددة في
دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ــذي يـمـكــن الـحـصــول
عـلــى نـسـخــة عـنــه ل ـقــاء خـمـسـمــايــة الــف
ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن دائــرة
الشؤون املشتركة في مركز الشركة في
البحصاص مــا بــن الـســاعــة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  1آب  2018الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1479
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي دانــي رزق وانتوني سام
م ـ ــارون بــالــوكــالــه ع ــن ب ـطــرس جــرجــس
سندات بدل ضائع للعقارات  377و384
و 622و 775و 776ايعال و 90و 91و93
و 112و 164و 166و 171بـنـشـعــي و 2
و 105و 199و 210و 985و 1118و1158
و 1481و 1515و 2005و 2040و2116
و 2266و 6 /2990كفرصغاب و 19و72
و 75و 282و 370و 457و 461و470
و 719و 788و 802و 803و 1444و 1447
و 1448و 1468و 1471و 1472و1445
و 1446و 1477مرح كفرصغاب.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب خ ـل ـيــل ان ـط ــان ـي ــوس ان ـطــان ـيــوس
اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم بـ ــالـ ــوكـ ــالـ ــه ع ـ ــن اح ـ ـ ــد ورث ـ ــة
م ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــوس وانـ ـ ـط ـ ــونـ ـ ـي ـ ــوس ي ــوس ــف
س ـ ـنـ ــدات بـ ـ ــدل ض ــائ ــع لـ ـلـ ـعـ ـق ــارات 113

رشدبني و 1591و 1902و 2078و 1157و
 1450وعن انطونيوس بالعقارات 1572
و 130و 1777و 1489و 1564و1779
و 1552و 1522و 1556و 1774و1778
و 1776و 1227و 1571و 1017و1241
و 1444و 1229و 916طرزا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب انطون يوسف الـخــوري بالوكاله
عن حنه لطوف سند بدل ضائع للعقار
 1802كرمسده.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب زي ــاد ف ــوزي الـحــاوي وعبير نــادر
عـ ـك ــر سـ ـن ــد بـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ل ـل ـع ـق ــار 636
كفرحزير.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب املـحــامــي محسن يــوســف املـكــاري
بالوكاله عن احد ورثــة وداد الزعتيني
سند بدل ضائع للعقار  566عردات.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب شمسه دياب الجمعه بالوكاله عن
احــد ورثــة انطونيوس السمراني سند
بدل ضائع للعقار  663عرجس.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت دالل الحكيم بــالــوكــالــه عــن احــد
ورث ــة يــوســف زعـيـتــر سـنــد ب ــدل ضائع
للعقار  4248تنورين الفوقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب فارس بطرس فارس بالوكاله عن
احد ورثة عزيز قزعور سند بدل ضائع
للعقار  840اجدبرا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامية كارمن النشار بالوكاله

عــن ب ـطــرس ويــوســف ال ـصــامــد سـنــدات
ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــارات  562و  20و238
عينطورين.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب مــوســى عـلــي طــه بصفته مفوض
بالتوقيع بعقد االنتقال عن احمد جاهد
سند بدل ضائع للعقار  99بدبهون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب سايد وديع املصري بالوكاله عن
احد ورثة الخوري حنا الفغالي سندات
ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــارات  1604و1605
و 1606و 1607و 1608و 1755و1757
و 1758و 1809حامات.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب امل ـحــامــي اس ـط ـفــان يــوســف رام ــح
بــالــوكــالــه ع ــن دالل عـيــد بــاالصــالــه عن
نـفـسـهــا وبـصـفـتـهــا اح ــد ورثـ ــة سـعـيــده
ال ـص ـي ـصــي وب ــال ــوك ــال ــه ع ــن احـ ــد ورث ــة
نــديــم عـيــد وسـلـيـمــه وبـشـيــر عـيــد سند
بدل ضائع للعقار  152كفرحورا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب قزحيا انطونيوس يوسف فاضل
بصفته اح ــد ورث ــة انـطــونـيــوس فاضل
س ـ ـنـ ــدات بـ ـ ــدل ض ــائ ــع لـ ـلـ ـعـ ـق ــارات 212
و 2460و 5083و 5085تنورين الفوقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد قاسم معتوق بوكالته عن
حـســن حـســن ضـيــا وش ــرك ــاه بصفتهم
مشتريني من زينب محمود ضيا مالكة
الـعـقــار شـهــادة قيد بــدل ضــائــع للعقار
 104صيرالغربية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب م ـخــايــل نـعـيــم م ـجــدالنــي ش ـهــادة
قيد بدل ضائع للعقار رقم  7الحمرا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت ماغي اسعد املولى بوكالتها عن
بنك مصر لبنان ش.م.ل .شهادة تأمني
لـلـعـقــارات 3970 - 3969 - 3968 - 439
 3965 - 3974 - 2973 - 3972 - 39713975 - 2189 - 3967 - 3964 - 3966  437 - 1678 - 1665 - 3613نبطيةالتحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب يــوســف مـحـمــد س ــرح ــان بصفته
الشخصية وبواليته الجبرية عن ولده
الـقــاصــر عـلــي يــوســف ســرحــان سـنــدات
تمليك بدل ضائع لالقسام  5و 6و 7و8
بلوك  Bمن العقار  22دوير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت ص ـبــاح م ـح ـمــود ب ـكــري ملــورثـهــا
محمود حسني بكري شهادات قيد بدل
ضائع للعقارات 671 - 664 - 506 - 315
  867 - 836صير الغربية.للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب بـســام حـنــا الـكـســروانــي بالوكالة
ع ــن ك ــل م ــن م ــري ــم وم ـح ـس ـن ــه ووف ـي ـقــه
وزيـ ـن ــب وف ــاط ـم ــة م ـح ـمــد ح ـس ــن قــاســم
وعن نعمه محمد حسن قاسم واملسجل
قيد احتياطي على الصحيفة العينية
ب ـت ـص ـح ـي ـحــه ل ـت ـص ـبــح ن ـع ـي ـمــه مـحـمــد
ح ـســن ق ــاس ــم سـ ـن ــدات تـمـلـيــك بـ ــدل عن
ضــائــع عــن حـصــص كــل مـنـهــم بالعقار
 3277منطقة االشرفية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـ ـل ــب س ــركـ ـي ــس مـ ـيـ ـن ــاس بـ ــوداق ـ ـيـ ــان
ملوكلته هرمينه حاجي اكوب بالقجيان
سند تمليك بدل عن ضائع للقسم  4من
العقار  1077منطقة املدور.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب علي عبدالله اللقيس لنفسه سند
تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع بـكــامــل حـصـتــه في
العقار  3479اراضي زحلة.
للمعترض املراجعة
خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ مــرج ـع ـيــون
بــرئــاســة الـقــاضــي محمد عبدالله يبلغ
الــى املـنـفــذ عليهما عـلــي محمد ياسني
وميشال كريم محمد ياسني املجهولي
محل االقامة.
ً
عمال باحكام امل ــادة /409أ.م.م .تنبئكم
ه ــذه ال ــدائ ــرة ،ب ــأن لــدي ـهــا ف ــي املـعــامـلــة
التنفيذية رقم  2017/26انــذارًا اجرائيًا
مــوجـهــا الـيـكــم مــن طــالــب التنفيذ ليلى
م ــوس ــى ي ــاس ــن نــات ـجــا ع ــن تـ ـن ــازل عــن
اسهم عقارية في العقارات ذات االرقــام
 1947و 1949و /1950ج ـم ـي ـع ـهــا مــن
مـنـطـقــة م ـج ــدل س ـلــم ال ـع ـق ــاري ــة وعـلـيــه
تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور امامها
شـخـصـيــا او ب ــواس ـط ــة وك ـي ــل قــانــونــي
الس ـت ــام االن ـ ــذار ومــربــوطــاتــه عـلـمــا ان
الـتـبـلـيــغ يـتــم قــانــونـيــا بــانـقـضــاء مهلة

ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر ه ــذا االع ــان
تـ ـض ــاف ال ـي ـه ــا م ـه ـلــة امل ـس ــاف ــة ل ـي ـصــار
ب ـعــدهــا الـ ــى م ـتــاب ـعــة ال ـت ـن ـف ـيــذ بـحـقـكــم
ً
اص ـ ـ ــوال ح ـت ــى الـ ــدرجـ ــة االخـ ـ ـي ـ ــرة ،وك ــل
تبليغ لكم في قلم الدائرة ،ولصقًا على
باب ردهتها يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
محمد حرب
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ مــرج ـع ـيــون
بــرئــاســة الـقــاضــي محمد عبدالله يبلغ
الــى املنفذ عليه خضر محمود خريس
املجهول محل االقامة.
ً
عمال باحكام امل ــادة /409أ.م.م .تنبئكم
ه ــذه ال ــدائ ــرة ،ب ــأن لــدي ـهــا ف ــي املـعــامـلــة
التنفيذية رقم  2017/21انــذارًا اجرائيًا
مــوجـهــا الـيـكــم م ــن طــالــب الـتـنـفـيــذ بنك
ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل .نــات ـجــا ع ــن س ـنــدات
دين وعقد قرض مالي .وعليه تدعوكم
هذه الدائرة للحضور امامها شخصيًا
او ب ــواس ـط ــة وكـ ـي ــل ق ــان ــون ــي الس ـت ــام
االنـ ـ ــذار ومــربــوطــاتــه عـلـمــا ان التبليغ
ي ـتــم قــانــون ـيــا بــان ـق ـضــاء مـهـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ـ ــان ت ـضــاف
اليها مهلة املسافة ليصار بعدها الى
ً
مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اصـ ــوال حتى
ال ــدرج ــة االخـ ـي ــرة ،وك ــل تـبـلـيــغ ل ـكــم في
قلم الــدائــرة ،ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
محمد حرب
إعالن
ص ـ ــادر ع ــن دائـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ص ـيــدا
برئاسة القاضي راني صادق باملعاملة
التنفيذية رقم  2017/476البــاغ املنفذ
ع ـل ـيــه خ ـل ـيــل ح ـســن اب ــراه ـي ــم مـجـهــول
محل االقامة الحضور الى هذه الدائرة
ب ــال ــذات او بــواس ـطــة وك ـي ـلــه الـقــانــونــي
السـتــام االن ــذار التنفيذي ومربوطاته
بــامل ـعــام ـلــة امل ـقــدمــة م ــن امل ـن ـفــذيــن رال ــف
سليمان وحنان عون وكيلهما املحامي
مـيـشــال نـصــر بـمــوضــوع تنفيذ الحكم
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة فــي
لبنان الجنوبي تاريخ .2016/06/07
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة واال فـكــل تبليغ لــه بعد
انقضاء مهلة االن ــذار والنشر بواسطة
رئـ ـي ــس ال ـق ـل ــم وال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ــى لــوحــة
اعالنات الدائرة تعتبر قانونية.
رئيس القلم
احمد عبد الله
إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
ً
ت ــدع ــو هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة كـ ـ ــا مـ ــن صـيـتــه
م ـح ـم ــود الـ ـق ــاس ــم وعـ ـل ــي ح ـس ــن م ــراد
للحضور الـيـهــا لتبلغ الـحـكــم الـصــادر
عنها بتاريخ  2017/7/3رقم 2017/48
فـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوى املـ ـق ــام ــة ب ــوج ـه ـه ـم ــا مــن
رسميه عليان بـمــادة ال ــزام بالتسجيل
وذلـ ـ ــك ض ـم ــن اوق ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــدوام الــرس ـمــي
وخـ ــال عـشــريــن يــومــا م ــن ت ــاري ــخ نشر
هذا االعــان واال يعتبر كل تبليغ لهما
في قلم املحكمة قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
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