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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
أب ـ ـنـ ــاء ال ـف ـق ـي ــد :ف ـ ـ ــادي ال ـن ــاش ــف
وعائلته
ربيع الناشف وعائلته
املهندس ميشال الناشف وعائلته
أوالد ابنته املرحومة لينا :زينه
وريتا ورامي عزيز
رئيس بلدية مغدوشة وعائالت
الـنــاشــف ،يــونــان ،الـحــايــك ،عزيز،
صليبا ،عطوي ،عمون الناشف،
ط ـنــوس ال ـنــاشــف ،ج ـب ــور ،خليل
وعـ ـم ــوم أه ــال ــي بـ ـل ــدة م ـغــدوشــة
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ان ـت ـق ــال فـقـيــدهــم
ال ـغــالــي كـبـيــر عــائـلــة آل الـنــاشــف
املأسوف عليه املرحوم
إدمون سعيد الناشف
(زوجـتــه املرحومة فـيــروز الياس
يونان)
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء
 5ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة
الـ ـسـ ـي ــدة ،مـ ـغ ــدوش ــة ،اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء مــن
الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا لغاية
الــواحــدة ظـهـرًا ومــن الثالثة بعد
ال ـظ ـه ــر ح ـت ــى الـ ـس ــادس ــة مـ ـس ـ ً
ـاء،
ويــوم غــد االرب ـعــاء  6الـجــاري في
منزل الفقيد الكائن في مغدوشة.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية االولى في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/624
ب ـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــخ  2018/11/15تـ ـق ــدم ــت
املستدعية فايزة احمد خلوف بوكالة
امل ـ ـحـ ــامـ ــي ول ـ ـيـ ــد زي ـ ـ ـ ـ ــادة ب ــاسـ ـت ــدع ــاء
امـ ــام ه ــذه املـحـكـمــة تـطـلــب ف ـيــه شطب
االشارات التالية:
اشـ ـ ـ ــارة ال ـح ـج ــز والـ ـقـ ـي ــد االح ـت ـي ــاط ــي
فيما خــص الــدعــوى املـقــدمــة مــن ورثــة
خ ــال ــد ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر االحـ ـم ــد املـسـجـلــة
بـ ــدون رق ــم وت ــاري ــخ ال ـي ــوم ــي ،واشـ ــارة
الـقـيــد االحـتـيــاطــي املـسـجـلــة باليومي
رق ــم  ،1955/102واش ـ ــارة اسـتـحـضــار
ال ــدع ــوى امل ـقــدمــة م ــن ورث ــة خــالــد عبد
ال ـقــادر األحـمــد املسجلة باليومي رقم
 1961/473تاريخ  ،1935/1/29واشارة
القيد االحتياطي التي تتعلق باالشارة
املسجلة على العقار رقم  144العريضة
واملـ ـشـ ـط ــوب ــة عـ ـن ــه وال ـ ـغ ـ ـيـ ــر م ـع ــروف ــة
املـ ـص ــدر والـ ــرقـ ــم وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،واشـ ـ ــارة
ح ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة
بــدايــة لبنان الشمالي بــرقــم  52تاريخ
 1933/11/30ملصلحة حسن مصطفى
ع ـلــوش ،واش ـ ــارة دع ــوى تثبيت حجز
اح ـت ـيــاطــي م ـح ــول م ــن مـحـكـمــة بــدايــة
لبنان الشمالي ملصلحة الحاج حسن
ع ـل ــوش امل ـس ـج ـلــة ع ـل ــى ال ـع ـق ــار ب ــدون
اي رقـ ـ ـ ــم ،واش ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـحـ ـج ــز امل ـت ـع ـل ـقــة
بالعقار رقــم  20العريضة واملشطوبة
عـنــه وال ـغ ـيــر م ـعــروفــة امل ـص ــدر والــرقــم
والتاريخ ،واشــارة استحضار الدعوى
املقدمة من محمود عبد القادر االحمد
ورفاقه امــام الحاكم املنفرد املدني في
حلبا بـمــوضــوع تنفيذ صــك مخارجة
واملسجلة باليومي رقم .1955/392
عـ ــن ص ـح ــائ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات رق ـ ــم - 193
202 - 204 - 203 - 201 - 195 - 194
  207 - 206 - 205من منطقة العريضةالعقارية ،وذلك سندًا الحكام املادة 512
أ.م.م.
لذلك فلكل ذي مصلحة ولكل متضرر
ت ـقــديــم مــاح ـظــاتــه الـخـطـيــة ع ـلــى هــذا
االستدعاء خالل مهلة عشرين يومًا من
تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بنك سوسيته جـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل .ب ــامل ـع ــام ـل ــة رقـ ـ ــم 2015/862
بــوجــه كــابــي مــوريــس واك ــد عقد قرض
وع ـقــد تــأمــن وب ـي ــان بـتـســديــد دفـعــات
وكـ ـش ــوف ــات حـ ـس ــاب وشـ ـه ــادت ــي قـيــد
ً
تأمني تحصيال ملبلغ /139529.86/د.أ.
اضافة الى الفوائد واللواحق.
ويـجــري التنفيذ على القسم 12/944
سهيله مساحته  147م.م .وهو بموجب
االفـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة م ــدخ ــل وص ــال ــون
وسفرة ومطبخ وخــاء ومــوزع وثالث
غ ـ ــرف وحـ ـم ــام ــان وغ ـس ـي ــل وش ــرف ــات
وبــالـكـشــف تـبــن ان الـقـســم مــؤلــف من
مـ ــدخـ ــل وصـ ـ ــالـ ـ ــون وسـ ـ ـف ـ ــرة وم ـط ـب ــخ
وحمام ضيوف وممر وثالث غرف نوم
ضـمــن اح ــداه ــا ح ـمــام مــاسـتــر وحـمــام
بني الغرف .البالط رخام وبالط الغرف
م ــوزايـ ـي ــك .امل ـج ـل ــى غ ــران ـي ــت وخ ــزائ ــن
خشبية وشــرفــة املطبخ مقفلة بزجاج
ودرج داخ ـلــي رخ ــام ودراب ــزي ــن خشب
ي ـ ـ ـ ــؤدي ال ـ ـ ــى غـ ــرفـ ــة ج ـ ـلـ ــوس ض ـم ـن ـهــا
شــومـيـنـيــه وح ـم ــام ض ـيــوف وغــرفـتــن
ن ــوم وشــرفـتــن لـلـعـلــوي .ب ــاب خــارجــي
مـسـتـقــل وهـ ــو ش ــاح ــط ب ـم ـســاحــة 147
م.م .ويوجد ديكور جفصني واملنجور
ال ـخ ــارج ــي الــوم ـن ـيــوم م ــع مــونــوب ـلــوك
ودفاعات حديد.
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2016/7/11 :
وتاريخ تسجيله.2016/7/14 :
بدل تخمني القسم  12/944سهيلة مع
الـشــاحــط /399840/د.أ .وب ــدل طرحه
بعد التخفيض /184606.128/د.أ .أو
ما يعادله بالعملة الوطنية.
يجري البيع بيوم الثالثاء الواقع فيه
 2019/5/7الـســاعــة  11.00قبل الظهر

لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء دفـ ـ ــع بـ ـ ــدل الـ ـط ــرح
بـ ـم ــوج ــب شـ ــك مـ ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم الم ــر
حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان او
تقديم كفالة وافـيــة مــن احــد املـصــارف
امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويـتـحـمــل رس ــوم
ال ـت ـس ـج ـيــل وال ـ ــدالل ـ ــة وع ـل ـي ــه االط ـ ــاع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للقسم
مــوضــوع املــزايــدة وات ـخــاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاق الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
تنفذ تفليسة يوسف طانيوس زغيب
بوجه يوسف طانيوس زغيب باملعاملة
 2017/1209قرار القاضي املشرف على
التفليسة تاريخ .2017/5/9
ويـجــري التنفيذ على القسم 4/3054
حراجل وهو بموجب االفــادة العقارية
سفلي ارضي غرفتان وحمام مساحته
 43م.م .ارضـ ــي ص ــال ــون ودار وط ـعــام
ومـ ـطـ ـب ــخ وم ـ ــدخ ـ ــل وغـ ـسـ ـي ــل وحـ ـم ــام
وبلكونات مساحته  124م.م.
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان الـ ــواقـ ــع م ـطــابــق
ل ـ ــاف ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ال ـس ـف ـل ــي ارض ـ ــي:
ال ـبــاط سـيــرامـيــك والـحـمــام سيراميك
وب ــورس ــان ضـمــن اح ــدى ال ـغــرف ومــن
هــذا القسم الولوج الــى غرفة الشوفاج
التي هي ضمن االقسام املشتركة.
 االرضـ ـ ــي :ال ـب ــاط رخـ ــام يــوجــد درجداخـلــي ي ــؤدي مــن الـصــالــون الــى غرفة
الجلوس التي سقفها خشب وضمنها
م ــدف ــأة ح ــائ ــط امـ ــا ال ـح ـم ــام ب ــورس ــان
وسيراميك واملجلى رخــام رمــادي وله
خزائن وفي املطبخ طاولة رخام ثابتة
فـ ــي االرض وامـ ـ ـ ــام الـ ـص ــال ــون شــرفــة
وامام غرفة الطعام شرفة وامام املطبخ
فسحة.
 االول :ال ـ ـبـ ــاط سـ ـي ــرامـ ـي ــك وض ـم ــناح ــدى الـغــرف حـمــام كما يــوجــد حمام
ب ــن غ ــرف ـت ــن ول ـك ــل غ ــرف ــة نـ ــوم شــرفــة
وف ــي غــرفـتــن خ ــزان ــة حــائــط وغــرفـتــن
من الغرف الثالث سقفها شاحط درج
داخ ـل ــي رخـ ــام ي ـصــل ال ـط ــواب ــق ال ـثــاث
بـعـضـهــا بـبـعــض وال ـب ـنــاء مــن ال ـخــارج
حجر تلبيس.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2018/1/8
وتاريخ تسجيله 2018/1/31
 اش ـ ـ ــارة ت ــأم ــن درج ـ ــة اول ـ ــى لـصــالــحال ـشــركــة ال ـعــامــة الـلـبـنــانـيــة االوروب ـي ــة
املصرفية بقيمة /200000/د.أ.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ت ـ ـ ـخ ـ ـ ـمـ ـ ــن الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــم 4/3054
ح ــراج ــل /323225/د.أ .وبـ ــدل طــرحــه
/193935/د.أ.
يجري البيع بيوم الثالثاء الواقع فيه
 2019/4/16الساعة  11.00قبل الظهر
ف ــي ق ــاع ــة م ـح ـك ـمــة ك ـ ـسـ ــروان ل ـلــراغــب
بالشراء دفــع بــدل الطرح بموجب شك
م ـص ــرف ــي م ـن ـظــم المـ ــر ح ـض ــرة رئ ـيــس
دائ ــرة تنفيذ ك ـســروان او تقديم كفالة
واف ـيــة مــن اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة من
ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رس ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة له
ض ـمــن ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال ع ــد قلمها
م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ك ـمــا عـلـيــه االط ــاع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للقسم
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/38
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ح ـســن ع ـبــد الـحـســن
رشيدي بوكالة املحامي بالل حوماني
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :ي ــوس ــف حـ ـس ــن حـســن
بوكالة املحامي بالل الحسيني
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ً
بعبدا رقــم  2013/852تحصيال لدين
طالب التنفيذ البالغ  141000د.أ .عدا
اللواحق والفوائد،
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/4/24 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/1/21 :

ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2013/4/29 :
وتاريخ تسجيله 2013/5/4
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
 2015/2/26وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه
2015/3/7
العقار املوصوف :رقبة  2400سهمًا من
القسم  5العقار /430عربصاليم عبارة
عــن شقة سكنية طــابــق اول مــن مبنى
مؤلف مــن طابقني ويقع على الطريق
ّ
ال ـع ــام ف ــي مـحـلــة تـسـمــى ج ــل الـطــويــل
الشقة مؤلفة من غرفة جلوس وصالون
وموزع وغرفتي نوم ومطبخ وحمامني
وشرفتني.
مساحته 225 :م2
التخمني 121500 :د.أ.
الطرح 72900 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مالحظة :يوجد حق استثمار ملصلحة
كــل مــن حـســن عـلــي حـســن وآم ـنــة علي
حـســن بـمـعــدل  1200سـهــم لـكــل منهما
على هذا العقار.
مكان املزايدة وتاريخها نهار الخميس
الواقع فيه  2019/4/18الساعة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
رقـ ـب ــة االسـ ـه ــم ف ــي ال ـع ـق ــار امل ــوص ــوف
اعاله ،فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل
ال ـطــرح فــي قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم المر رئيس دائرة تنفيذ
النبطية واتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن
نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
على قـيــود الصحيفة العينية للعقار
املـطــروح ودف ــع الثمن والــرســوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن رقم 189
تعلن ادارة منشآت النفط في الزهراني
عن استدراج عروض لـ :
املـطـلــوب :تــأمــن عــامــل تنظيف عــدد 5
في منشآت النفط في الزهراني ومكتب
االدارة في بيروت.
وف ـق ــا ل ـل ـمــواص ـفــات امل ـب ـي ـنــة ف ــي دفـتــر
ال ـشــروط ،على الــراغـبــن فــي االشـتــراك
فــي اس ـتــدراج الـعــروض املــذكــور تقديم
عروضهم الى قلم املنشآت خالل الدوام
الرسمي من الساعة السابعة صباحًا
وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر على
ان تـنـتـهــي م ــدة تـقــديــم ال ـع ــروض يــوم
االثنني /11آذار 2019/الساعة العاشرة
صباحًا.
الزهراني في2019/03/04 :
املدير العام املعاون
زياد الزين
إعالن مناقصة
اع ـ ــان عـ ــن م ـن ــاق ـص ــة ل ـت ــرك ـي ــب ال ـ ــواح
فوتوفولفية ووحــدات انــارة في بلدية
جديدة الشوف تاريخ شــراء العروض
مــن  2019/3/5حـتــى  2019/3/12في
مبنى بلدية جديدة الشوف من الساعة
ال ـثــام ـنــة ص ـبــاحــا ح ـتــى ال ـثــان ـيــة بعد
الظهر.
رئيس البلدية
املهندس هشام الفطايري
إعالن بيع للمرة الرابعة
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/69

املنفذ :بنك االعتماد اللبناني ش.م.ل.
وكيله املحامي خالد لطفي.
املنفذ عليه :اسماعيل سمير ب ــواب /
برج الشمالي.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :ال ـق ــرار ال ـص ــادر عن
اللجنة القضائية الناظرة في الخالفات
الناشئة عــن تطبيق قــوانــن االسـكــان،
ت ــاري ــخ  2015/10/6رق ــم /1648ل ق/
 2014الـقــاضــي بفسخ العقد موضوع
الــدعــوى وال ــزام املدعى عليه اسماعيل
سمير بــواب بتسليم كامل القسم رقم
 15من العقار رقم  1825من منطقة برج
الـشـمــالــي ال ـع ـقــاريــة ش ــاغ ـرًا للمصرف
ً
املـ ــدعـ ــي ،ل ـب ـي ـعــه ع ـم ــا ب ــأح ـك ــام املـ ــادة
 12ف ـقــرة ( )1مــن قــانــون اإلس ـك ــان رقــم
 65/58بــواس ـطــة دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ على
مـســؤولـيــة املــدعــى عـلـيــه وح ـســابــه عن
ً
طريق املزايدة العلنية عمال باملادة 13
الجديدة من القانون املذكور وتسديد
الـثـمــن ال ــى املــدعــي لـحـســاب ديـنــه على
املــدعــى عليه ،كما وال ــزام املــدعــى عليه
بأن يدفع للمصرف مبلغ /2.000.000/
ل.ل .بمثابة غرامة.
تاريخ التنفيذ.2016/3/9 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار :ب ــالـ ـنـ ـش ــر
2016/11/25
تاريخ قرار الحجز.2017/1/16 :
تاريخ تسجيله .2017/2/16 :
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
.2017/5/30
تاريخ تسجيله.2017/11/8 :
املطروح للبيع:
ك ــام ــل ال ـق ـســم رق ــم  15م ــن ال ـع ـق ــار رقــم
 1825من منطقة برج الشمالي العقارية
مساحته 125م 2وهــو عـبــارة عــن شقة
سـكـنـيــة ت ـتــألــف م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون
وم ـ ـ ـ ــوزع وثـ ـ ـ ــاث غـ ـ ــرف نـ ـ ــوم وم ـط ـبــخ
وحمامني وشرفتني.
قيمة التخمني /93.750/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض /49.751/ :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه  2019/3/21الـ ـس ــاع ــة
الواحدة ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ
صــور .للراغب بالشراء وقبل املباشرة
باملزايدة ايداع بدل الطرح في صندوق
ال ـخ ــزي ـن ــة أو مـ ـص ــرف م ـق ـب ــول بــاســم
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور ،أو تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كما
عليه وخالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحــالــة إي ــداع بــدل الثمن تحت طائلة
إع ـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـش ــر عـلــى
مسؤوليته وخ ــال عشرين يــومــا تلي
اإلحــالــة دفــع الـثـمــن ورس ــم الــداللــة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/165
املنفذ :بنك االعتماد اللبناني ش.م.ل.
وكيله املحامي خالد لطفي.
املنفذ عليه :عباس علي نجم  /معركة.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :ال ـق ــرار ال ـص ــادر عن
اللجنة القضائية الناظرة في الخالفات
الناشئة عــن تطبيق قــوانــن االسـكــان،
ت ــاري ــخ  2016/3/8رقـ ــم /1712ل ق/
 2014الـقــاضــي بفسخ العقد موضوع
الدعوى والزام املدعى عليه عباس علي
نـجــم بتسليم كــامــل الـعـقــار رق ــم 1502
م ــن مـنـطـقــة م ـعــركــة ال ـع ـق ــاري ــة شــاغ ـرًا

ً
للمصرف املــدعــي لبيعه عمال بأحكام
املــادة  12فقرة ( )1من قانون اإلسكان
رقم  65/58بواسطة دائرة التنفيذ على
مـســؤولـيــة املــدعــى عـلـيــه وح ـســابــه عن
ً
طريق املزايدة العلنية عمال باملادة 13
الجديدة من القانون املذكور وتسديد
ال ـث ـمــن ال ــى امل ــدع ــي ل ـح ـســاب دي ـنــه عن
املــدعــى عليه ،كما وال ــزام املــدعــى عليه
بأن يدفع للمصرف مبلغ /1.700.000/
ل.ل .بمثابة غرامة.
تاريخ التنفيذ.2016/6/7 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/6/14 :
تاريخ قرار الحجز.2016/6/27 :
تاريخ تسجيله .2016/6/29 :
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
.2017/3/28
تاريخ تسجيله.2017/3/28 :
املطروح للبيع:
العقار رقم  1502منطقة معركة العقارية
مساحته  1867م 2يحده مــن الجهتني
الشمالية والغربية الطريق العام ومن
الجهة الجنوبية العقار رقم  1503ومن
الجهة الشرقية العقار رقم  1501وهو
عـ ـب ــارة ع ــن ارض م ـن ـب ـس ـطــة م ــزروع ــة
باشجار الزيتون وضمنه مبنى سكني
يتألف من طابق ارضي واحد مساحته
 235م 2يتألف من صالون وثالث غرف
ن ــوم وثـ ــاث ح ـمــامــات وثـ ــاث شــرفــات
ومطبخ درج وهو بحالة فنية جيدة.
قيمة التخمني /187.350/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض /112.410/ :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه  2019/3/21الـ ـس ــاع ــة
الواحدة ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ
صــور .للراغب بالشراء وقبل املباشرة
باملزايدة ايداع بدل الطرح في صندوق
ال ـخ ــزي ـن ــة أو مـ ـص ــرف م ـق ـب ــول بــاســم
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور ،أو تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كما
عليه وخالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحــالــة إي ــداع بــدل الثمن تحت طائلة
إع ـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـش ــر عـلــى
مسؤوليته وخ ــال عشرين يــومــا تلي
اإلحــالــة دفــع الـثـمــن ورس ــم الــداللــة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/70
املنفذ :بنك االعتماد اللبناني ش.م.ل.
وكيله املحامي خالد لطفي.
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ ع ـ ـل ـ ـيـ ــه :ح ـ ـسـ ــن ديـ ـ ـ ــب شـ ـ ـ ــور /
العباسية.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـص ــادر
ع ــن ال ـل ـج ـنــة ال ـق ـضــائ ـيــة الـ ـن ــاظ ــرة فــي
الخالفات الناشئة عن تطبيق قوانني
االس ـ ـ ـكـ ـ ــان ،تـ ــاريـ ــخ  2015/10/6رق ــم
/1647ل ق 2014 /الـ ـق ــاض ــي بـفـســخ
العقد موضوع الــدعــوى وال ــزام املدعى
عليه حـســن دي ــب ش ــور بتسليم كامل
ال ـق ـســم رق ــم  E4م ــن ال ـع ـقــار رق ــم 1302
مــن منطقة العباسية العقارية شاغرًا
ً
للمصرف املــدعــي لبيعه عمال بأحكام
املــادة  12فقرة ( )1من قانون اإلسكان
رقم  65/58بواسطة دائرة التنفيذ على
مـســؤولـيــة املــدعــى عـلـيــه وح ـســابــه عن
ً
طريق املزايدة العلنية عمال باملادة 13
الجديدة من القانون املذكور وتسديد
ال ـث ـمــن ال ــى امل ــدع ــي ل ـح ـســاب دي ـنــه عن
املــدعــى عليه ،كما وال ــزام املــدعــى عليه
بأن يدفع للمصرف مبلغ /3.000.000/
ل.ل .بمثابة غرامة.
تاريخ التنفيذ.2016/3/9 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/3/15 :
تاريخ قرار الحجز.2016/6/25 :
تاريخ تسجيله .2016/6/29 :
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
.2017/3/13
تاريخ تسجيله.2017/3/22 :
املطروح للبيع:
ك ــام ــل ال ـق ـســم رق ــم  E4م ــن ال ـع ـقــار رقــم
 1302مــن منطقة العباسية العقارية

مساحته  108م 2وهــو عبارة عن شقة
سكنية تتألف مــن مــدخــل مــع صالون
وطعام مفتوحني وغرفتي نوم ومطبخ
وحمامان مع شرفتان وهو بحالة فنية
جيدة.
قيمة التخمني /86.400/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض /46.785.6/ :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2019/3/21الساعة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صــور .للراغب بالشراء وقبل املباشرة
باملزايدة ايداع بدل الطرح في صندوق
ال ـخ ــزي ـن ــة أو مـ ـص ــرف م ـق ـب ــول بــاســم
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور ،أو تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كما
عليه وخالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحــالــة إي ــداع بــدل الثمن تحت طائلة
إع ـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـش ــر عـلــى
مسؤوليته وخ ــال عشرين يــومــا تلي
اإلحــالــة دفــع الـثـمــن ورس ــم الــداللــة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2017/52
املتكونه فيما بني:
املنفذ :مهنا مهنا وكيله املحامي عامر
أبو خليل
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :ب ــدري ــة وع ـلــي وفــاطـمــة
الجمل وبنني وزيـنــب وهنية وخيرية
وه ــدى ون ــور ال ـهــدى وأس ـعــد ويــوســف
س ـع ـي ــد امل ـ ـغـ ــربـ ــي وغـ ـ ـس ـ ــان وس ـم ـي ــرة
وسـمـيــر وأم ــل ومـنـيــر وخـلـيــل يوسف
درويش /العباسية
السند التنفيذي :استنابة صــادرة عن
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ـي ــدا رقـ ــم 2016/371
ت ــاري ــخ  2017/1/3املـتـضـمـنــة تنفيذ
حـكــم ازال ــة شـيــوع ص ــادر عــن املحكمة
االب ـتــدائ ـيــة املــدنـيــة فــي ص ـيــدا بـتــاريــخ
 2015/10/27فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم 349
منطقة العباسية العقارية.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي:
2016/11/18
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
2016/12/10
ت ــاري ــخ وض ــع مـحـضــر وص ــف الـعـقــار:
.2017/3/31
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
.2017/4/18
العقار املطروح للبيع:
كامل العقار رقم  - 349منطقة العباسية
ال ـع ـقــاريــة ،هــو ع ـبــارة عــن قـطـعــة ارض
سليخ مساحتها  3353م ،2يحده غربًا
العقار رقم  348وشرقًا العقار رقم 350
ً
وشـمــاال امــاك عامة والـعـقــار رقــم 348
وجنوبًا امالك عامة.
الـتـخـمــن وب ــدل ال ـط ــرح 201.180 :د.أ.
(مـئـتــان وأل ــف ومــائــة وث ـمــانــون دوالر
أمريكي).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2019/3/21الساعة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صـ ـ ــور .ل ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء اي ـ ـ ــداع ب ــدل
الطرح في صندوق الخزينة أو بموجب
شيك او كفالة مصرفيني باسم رئيس
دائــرة تنفيذ صور ،وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له ،وبخالل ثالثة
ايام تلي قرار االحالة عليه ايداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبخالل عشرين يومًا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع للمرة الرابعة
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة الرئيس القاضي محمد مازح
بــاملـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2015/308
املتكونه فيما بني:
املنفذ :بنك سوسيته جنرال في لبنان
ش.م.ل .وكياله املحاميان نجيب السعد

وآالن بوضاهر
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :احـ ـم ــد م ــوس ــى س ـع ــد /
حنويه.
السند التنفيذي :استنابة صــادرة عن
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رق ــم 2014/532
ت ـ ــاري ـ ــخ  2015/10/5ت ـن ـف ـي ـذًا ل ـع ـقــد
تـ ــأمـ ــن وك ـ ـشـ ــف ح ـ ـسـ ــاب ب ـق ـي ـم ــة دي ــن
 /280.544.47/دوالر ام ـ ـيـ ــركـ ــي
و /171.143.304/ل ـيــرة لـبـنــانـيــة عــدا
اللواحق والفوائد القانونية.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي:
2015/6/30
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
2015/7/27
ت ــاري ــخ وض ــع مـحـضــر وص ــف الـعـقــار:
.2015/10/19
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
.2017/10/30
العقار املطروح للبيع:
ال ـق ـســم رق ــم  16م ــن ال ـع ـقــار رق ــم 1202
منطقة عني بعال العقارية ،هو عبارة
عــن شقة سكنية تتألف مــن صالونني
وغ ــرف ــة ط ـعــام ومـ ــوزع رئـيـســي وث ــاث
غ ــرف ن ــوم م ــع م ـ ــوزع وم ـط ـبــخ وث ــاث
حـمــامــات مــع ث ــاث شــرفــات ،مساحته
197م.2
التخمني 118.200 :د.أ.
بدل الطرح املخفض  60.636.6 :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2019/4/4الساعة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صـ ـ ــور .ل ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء اي ـ ـ ــداع ب ــدل
الطرح في صندوق الخزينة أو بموجب
شيك او كفالة مصرفيني باسم رئيس
دائــرة تنفيذ صور ،وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له ،وبخالل ثالثة
ايام تلي قرار االحالة عليه ايداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبخالل عشرين يومًا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/143
امل ـن ـف ــذ :فـ ـ ــادي جـ ـ ــوزف غ ــان ــم  -وكـيـلــه
املحامي وديع يزبك.
املنفذ عليه :املحامي لــويــس ادوار بو
فرح  -الجديدة بملكه القسم 1036/22
الجديدة.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي /13/ :س ـن ــد دي ــن
ً
ت ـح ـص ـي ــا مل ـب ـل ــغ  /233000/دوالر
أم ـيــركــي مــوثــوقــة بـعـقــد ت ــأم ــن درج ــة
اول ــى عـلــى الـقـســم  1036/22الـجــديــدة
عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2015/4/20 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه لـ ــدى أم ــان ــة الـسـجــل
العقاري.2015/4/30 :
ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـقـســم /22/
مــن الـعـقــار  /1036/الـجــديــدة يحتوي
عـلــى مــدخــل وغ ــرف ــة سـكــرتـيــر ومكتب
ك ـب ـي ــر واربـ ـ ـ ــع غ ـ ــرف م ـك ــات ــب ص ـغ ـيــرة
ومطبخ صغير وحـمــام وشــرفــة مقفلة
زجــاج واملينيوم هذا القسم هو مكتب
املـ ـح ــام ــي ل ــوي ــس بـ ــو ف ـ ــرح .م ـســاح ـتــه
 /136/م .2م ـن ـت ـف ــع بـ ـح ــق الـ ـ ـ ــري مــن
م ـي ــاه ق ـن ــاة ال ـج ــدي ــدة مــرت ـفــق بفسحة
شباك على مساحة ذراع كامل للعقار
 /53/بـيــع .بــاعــت وداد زوج ــة انـطــوان
خليل اسحق حق الــري العائد لها في
االربعماية سهم من االستاذ جبرائيل
نـ ـص ــار م ــال ــك الـ ـعـ ـق ــار  /12/ي ـش ـتــرك
بـمـلـكـيــة ال ـحــق املـخـتـلــف رق ــم  ./1/ان
هذا الحق خاضع لنظام الطوابق ورد
تـعـهــد ال رجـ ــوع ع ـنــه ب ــازال ــة املـخــالـفــة
ف ــي ال ـق ـســم  /1/راج ـ ــع ال ـق ـســم /xiv/
مخالفة بناء راجع القسم  ./1/مخالفة
بناء بموجب كتاب البلدية تحت رقم
 1/1211تاريخ  2006/6/28تعهد من
املالك عبود بوغوص يفوض بموجبه
ال ـس ـل ـطــات ال ـعــامــة ب ـهــدم امل ـخــال ـفــة في
القسم املشترك منظم لدى الكاتب العدل
فــايــز الـحــاج عــدد  .2010/14272تعهد
مــن املحامي لويس بــو فــرح بتفويض

ال ـب ـلــديــة وال ـس ـل ـط ــات الــرس ـم ـيــة بـهــدم
وازالـ ـ ــة امل ـخــال ـفــة ب ــاالق ـس ــام املـشـتــركــة.
تعهد عدد  2011/12694الجديدة فايز
الـحــاج يمنع ترتيب اي حــق عيني اال
بموافقة الدائن.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /258400/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح  /155040/ :دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري يــوم الجمعة الواقع
فـ ـي ــه  2019/5/3الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا امام رئيس دائرة التنفيذ وفي
محكمة املنت.
ف ـع ـل ــى راغ ـ ـ ــب الـ ـ ـش ـ ــراء ان ي ـ ـ ــودع قـبــل
املباشرة باملزاد قيمة الطرح او تقديم
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة وخ ــال ثــاثــة اي ــام تلي
االحــالــة ،عليه ايــداع كامل الثمن تحت
طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال ف ـع ـلــى ع ـه ــدت ــه ف ـي ـض ـمــن الـنـقــص
وال يستفيد مــن الــزيــادة وعـلـيــه خــال
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا دفـ ــع ال ـث ـم ــن وال ــرس ــوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .% 5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــاملـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2018/250
املتكونه فيما بني:
املنفذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيله املحامي
مازن صفية
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :رب ـ ـيـ ــع خـ ــالـ ــد ح ـس ــن/
املنصوري
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي :ع ـ ـ ـقـ ـ ــد قـ ـ ــرض
ش ـخ ـص ــي وج ـ ـ ـ ـ ــداول سـ ـ ـن ـ ــدات ب ـق ـي ـمــة
/19826000/ل.ل.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي:
2018/6/21
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
2018/6/26
ت ــاري ــخ وض ــع مـحـضــر وص ــف الـعـقــار:
.2018/12/26
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
.2018/12/26
العقار املطروح للبيع:
 600سهم من العقار رقم  - 788منطقة
يارين العقارية وهو عقار أميري عبارة
عــن قـطـعــة أرض بـعــل مـشـجــرة زيـتــون
ومؤلفة من  4جاللي وال يوجد عليها
اية ابنية او انشاءات مساحته 4677م2
ً
ي ـحــده غــربــا ال ـع ـقــار رق ــم  450وش ـمــاال
العقار رقم  480وشرقًا طريق وجنوبًا
ال ـع ـقــارات رق ــم  481و 442و 444و446
و 447و.448
التخمني17539 :د.أ( .سبعة عشر الفًا
وخـمـسـمــايــة وت ـس ـعــة وث ــاث ــون دوالر
أمريكي).
ب ــدل الـ ـط ــرح10534 :د.أ( .ع ـش ــرة االف
وخـمـسـمــايــة واربـ ـع ــة وث ــاث ــون دوالر
أمريكي).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2019/4/4الساعة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صور.
للراغب بالشراء اي ــداع بــدل الـطــرح في
صندوق الخزينة أو بموجب شيك او
كـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ صور ،وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا مـخـتــارًا لــه ،وبـخــال ثــاثــة ايــام
ت ـلــي قـ ــرار االح ــال ــة عـلـيــه اي ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبخالل عشرين يومًا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــاملـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2018/404
املتكونه فيما بني:
املنفذ :علي أحمد الحاج زريــق ،وكيله
املحامي حسن عليان
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :ورث ـ ــة امل ــرح ــوم محمد

مصطفى خليل وهــم مصطفى محمد
خـ ـلـ ـي ــل وعـ ـ ـ ــا رضـ ـ ـ ــا عـ ـ ـب ـ ــاس وحـ ـس ــن
ومصطفى وربــاب علي محمد خليل/
دير قانون النهر
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :ح ـ ـكـ ــم م ـح ـك ـمــة
االستئناف املدنية في الجنوب تاريخ
 2018/6/13اسـ ــاس  2018/943ق ــرار
 2018/215والــذي صــدق حكم محكمة
الـ ــدرجـ ــة االول ـ ـ ــى ف ــي ال ـج ـن ــوب ت ــاري ــخ
 2017/11/21اســاس  2017/1605قرار
 2017/260والقاضي بازالة الشيوع.
تاريخ التنفيذ2018/7/9 :
ت ــاري ــخ وض ــع مـحـضــر وص ــف الـعـقــار:
.2018/11/1
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
.2018/11/5
العقار املطروح للبيع:
 2400س ـه ــم م ــن ال ـع ـق ــار رق ـ ــم - 1317
م ـن ـط ـقــة ديـ ــر ق ــان ــون ال ـن ـه ــر ال ـع ـقــاريــة
وهو عقار اميري يقع في محلة قطعة
ح ــواء ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض شكلها
مستطيل مــاصـقــة للطريق ال ـعــام من
الجهة الشمالية ولـعـقــارات اخ ــرى من
بــاقــي ال ـج ـهــات عـلـيــه ه ـن ـغــار ي ـقــع الــى
جانب الطريق الـعــام املــؤديــة الــى بلدة
دير قانون النهر يبلغ يمينا طوله 57
مترًا وعرضه  21مترًا يستخدم كــاراج
لتصليح السيارات .مساحته  1228م2
ً
يـحــده غــربــا الـعـقــار رقــم  1316وشـمــاال
الـطــريــق ال ـعــام وشــرقــا الـعـقــار رق ــم 69
وجنوبًا العقار رقم .68
ال ـت ـخ ـم ــن 527200 :د.أ( .خ ـم ـس ـم ـئــة
وس ـب ـعــة وعـ ـش ــرون ال ـف ــا وم ـئ ـتــا دوالر
أمريكي).
ب ــدل الـ ـط ــرح 527200 :د.أ( .خمسمئة
وس ـب ـعــة وعـ ـش ــرون ال ـف ــا وم ـئ ـتــا دوالر
أمريكي).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2019/3/21الساعة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صور.
للراغب بالشراء اي ــداع بــدل الـطــرح في
صندوق الخزينة أو بموجب شيك او
كـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ صور ،وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا مـخـتــارًا لــه ،وبـخــال ثــاثــة ايــام
ت ـلــي قـ ــرار االح ــال ــة عـلـيــه اي ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبخالل عشرين يومًا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
بموجب عـقــدي تـفــرغ فــي 2019/1/30
تفرغ الشريك سامي هــال الشيخ عن
ك ــام ــل ح ـص ـتــه ف ــي ش ــرك ــة م ـي ــد واي ــف
ش ـي ـن ـنــغ (تـ ـض ــام ــن) ال ـش ـي ــخ وش ــرك ــاه
املسجلة برقم  1020728وانسحب منها
كما وتفرغ خالد هالل الشيخ عن 200
حصة ملصلحة سمير محمد البزري.
فـ ـعـ ـل ــى ك ـ ـ ــل ذي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ان يـ ـق ــدم
مــاح ـظــاتــه أو اع ـت ــراض ــه خـ ــال مهلة
عشرة ايام من آخر تاريخ نشر.
الرقم املالي 3167697
امني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
إعالن
بـ ـت ــاري ــخ  2019/2/26ق ـ ــرر ال ـق ــاض ــي
الـ ـعـ ـق ــاري ف ــي ال ـش ـم ــال اع ـ ـ ــادة تـكــويــن
خريطة تحديد العقار رقــم 732 – 728
من منطقة بشري العقارية.
لـلــراغــب بتقديم اع ـتــراض عـلــى عملية
اع ـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن وف ـق ــا مل ــا تـ ـق ــدم ،اداء
مــاح ـظــاتــه خـطـيــا لـ ــدى ق ـلــم الـقــاضــي
العقاري في الشمال وذلك حتى تاريخ
ان ـجــاز الـعـنـصــر امل ـق ــرر اعـ ــادة تكوينه
وفـ ــي ف ـت ــرة ال ـث ــاث ــن ي ــوم ــا ال ـت ــي تلي
لصق قرار االختتام االولــي على ايوان
املحكمة.
طرابلس في 2019/2/26
القاضي العقاري في الشمال
تراز غسان ّ
مقوم

