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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره
نـنـعــى إلـيـكــم املـغـفــور لــه ب ــإذن الله
تعالى املرحوم
حسني مصطفى الطقش
حرمه :الحاجة فاطمة حسني ناصر
أوالده :غ ـس ــان ،امل ـه ـن ــدس ع ــدن ــان،
الـعـقـيــد خــالــد (ق ــوى أم ــن داخ ـلــي)،
جهاد ،أحمد ومريم.
إخوته :الحاج علي ،العميد املتقاعد
أسـعــد (مــديــر ع ــام بــالــوكــالــة لألمن
العام األسبق)
املــرحــومــون :الـحــاج محمد ،الحاج
أحمد والحاج مهدي
تقبل التعازي اليوم الجمعة الواقع
ف ـيــه  24ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2020في
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي الرملة البيضاء
ـ ـ من الساعة الثالثة لغاية الساعة
ً
مساء.
ّالسادسة
إنا لله وإنا إليه راجعون
له الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره :آل
الـطـقــش ،آل نــاصــر ،آل ش ـح ــادة ،آل
عواد
وعموم أهالي بعلبك ـ ـ الهرمل
زوج ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــاري ارم ـ ـ ـنـ ـ ــاك
مومجيان
ابنه :زياد بطرس
ابنتاه :جوليا بطرس زوجة النائب
الياس بوصعب وعائلتهما
ص ـ ــوف ـ ــي بـ ـ ـط ـ ــرس زوجـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــوزف
الهندي وعائلتهما
وأنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم ي ـ ـن ـ ـعـ ــون ف ـق ـي ــده ــم
املرحوم
خليل يوسف بطرس
امل ـن ـت ـقــل ال ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  22ك ــان ــون
الـ ـث ــان ــي  2020م ـت ـ ّـم ـم ــا واجـ ـب ــات ــه
الدينية.
ُ
تقبل التعازي اليوم الجمعة وغدًا
السبت في  24و  25الجاري ابتداءً
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قـبــل
ال ـظ ـهــر ول ـغــايــة ال ـســاعــة ال ـســادســة
ً
مساء في صالون الكاتدرائية.

◄ إعالنات رسمية ►
تصحيح
ورد ف ــي االخ ـ ـبـ ــار ت ــاري ــخ ٢٠٢٠/١/٢٣
اعــان مــزايــدة صــادر عن املديرية العامة
لـلـتـعــاونـيــات ع ــن املـنـفــذ عـلـيــه الجمعية
التعاونية االنمائية للتصنيع الغذائي
فــي ابــل السقي (قـيــد الـعـمــل) والصحيح
انها قيد الحل  ،اقتضى التصحيح
تصويب خطأ
ورد فـ ـ ـ ــي جـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة االخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار ت ـ ــاري ـ ــخ
 2020/1/23اع ــان ص ــادر عــن املحكمة
االبتدائية املدنية في صيدا في الدعوى
رقم  2020/998في االسم ابراهيم محمد
علي والصحيح ابراهيم ومحمد علي و
بدل كلمة املجهول والصحيح املجهولي،
فاقتضى التصحيح.
إعالن قضائي
القاضي العقاري في جبل لبنان
الرئيس يوسف الحكيم
ت ـق ــرر ب ـت ــاري ــخ  2020/1/7وع ـط ـفــا على
ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ 2019/4/16
وال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ـ ــإع ـ ــادة تـ ـك ــوي ــن ال ـخ ــري ـط ــة
املصدقة بــاملــرســوم عــدد  K/2782تاريخ
 1945/3/10ال ـتــي ت ـعـ ّـن ح ــدود األم ــاك
الـعـمــومـيــة امل ـك ـ ّـون ــة م ــن م ـيــاه ن ـبــع الـســد
الكائن في بلدة املتني (قضاء املنت) وذلك
ان ـط ــاق ــا م ــن مـ ـص ــورات ال ـت ـحــديــد ذوات
األرق ـ ـ ــام  /81 ،80 ،79 ،78 ،73/كــونـهــا
الــوثــائــق امل ـتــوفــرة ع ــن الـعـنـصــر املـفـقــود
والتي تشكل منطلقًا إلعادة تكوينه.
وتـ ـعـ ـي ــن ن ـ ـهـ ــار الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـيــه
 2020/3/24ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة مــوع ـدًا
لجلسة اعادة التكوين في املحكمة ودعوة
ك ــل م ــن ل ــه ع ــاق ــة بــال ـخــري ـطــة امل ــذك ــورة
لتقديم طلباته حسب األصول معززة بما
لديه من مستندات.
رئيس القلم
جان ناصيف
إعالن
إن مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف املــدن ـيــة الـغــرفــة
العقارية فــي بعبدا تــدعــو حسني سعيد
عثمان وسميرة سعيد عثمان للحضور
شـخـصـيــا أو م ــن ي ـن ــوب عـنـهـمــا قــانــونــا
ال ــى قـلــم املـحـكـمــة لـتـبـلــغ أوراق الــدعــوى
االس ـت ـئ ـن ــاف ـي ــة رق ـ ــم أس ـ ــاس 2011/841
واملـ ـتـ ـك ــون ــة مـ ــن م ـح ـم ــد س ـع ـي ــد ع ـث ـمــان
وأم ـ ـيـ ــرة س ـع ــد ويـ ـس ــرى ال ـح ــرك ــة بــوجــه
سـعـيــد خـضــر عـثـمــان ورف ــاق ــه وإال صــار
إبــاغ ـك ـمــا بــواس ـطــة رئ ـي ــس ال ـق ـلــم لحني
صدور القرار النهائي.
رئيس القلم
تانيا زخور
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ب ــرئ ــاس ــة الـ ـق ــاض ــي سـيـلـفــر
اب ــو ش ـق ــرا ،وال ـقــاض ـيــن مـحـمــد فــرحــات
واوجـيـنــا نصير تقدمت املستدعية روز
عبود بواسطة وكيلها املحامي ابراهيم
ابـ ــو ع ـبــدال ـلــه ب ــاس ـت ــدع ــاء س ـجــل بــالــرقــم
 2019/1893بــوجــه املـسـتــدعــى ضدهما
نمنم حنا غصوب املعروف باسم البرت
وزلـفــة حنا غصوب املـعــروفــة باسم زلفا
صــومــا ال ـي ــاس امل ـج ـهــولــي م ـحــل االقــامــة
ت ـط ـل ــب ف ـي ــه ازالـ ـ ـ ــة الـ ـشـ ـي ــوع فـ ــي ال ـع ـق ــار
 32بـسـفــريــن ال ــزاه ــري ــة ،عـلــى املـسـتــدعــى
ض ــدهـ ـم ــا الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـمــة
لـتـبـلــغ االس ـت ــدع ــاء وف ــي ح ــال تخلفهما
ً
ع ــن ال ـح ـض ــور يـعـتـبــر ال ـت ـب ـل ـيــغ حــاصــا
وكــل تبليغ اليهما بواسطة رئيس القلم
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي مهلة
امل ــاحـ ـظ ــات واالعـ ـ ـت ـ ــراض خـ ــال خـمـســة
عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
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إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
باملعاملة التنفيذية رقم 2018/57
امل ـن ـفــذ :بـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ش.م.ل- .
لبنان وكيله املحامي رومانوس معوض
املنفذ عليه :جاك ميالد قبشي  -سبعل.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض والـتــأمــن
وسـ ـن ــد ال ـت ـم ـث ـيــل وكـ ـش ــوف ــات ال ـح ـس ــاب
البالغة دين بمبلغ  16.902.47/ل.ل /.عدا
الفوائد واللواحق.
ت ــاري ــخ الـ ـحـ ـج ــز 2018/12/19 :ت ــاري ــخ

تـسـجـيـلــه 2019/1/16 :ت ــاري ــخ محضر
ال ــوص ــف 2019/3/7 :ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه:
.2019/6/24
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـق ــار /916/
سـبـعــل م ـســاح ـتــه  /539/م 2وه ــو بـنــاء
حجر مؤلف من طابقني األرضي يحتوي
على قبوين للسكن ودرج صخري وأرض
بعل مشجرة زيـتــون وت ــوت وتــن وعنب
ولوز والطابق األول يحتوي على  4غرف
للسكن وصالية وشرفة على ذلك العقار
الصالون سقفه خشب لــون بني وبالطه
سيراميك ومجلى غرانيت ويوجد خيمة
حديد وقرميد على الشرفة جهة الطريق
العام.
ال ـت ـخ ـمــن 188000/ :د.أ /.ب ــدل ال ـط ــرح:
 112800/د.أ/.
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :األرب ـ ـع ـ ــاء
 2020/2/26الساعة  1:00بعد الظهر أمام
رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ ل ـلــراغــب بــالـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة دفع بدل الطرح
بـصـنــدوق م ــال زغــرتــا أو بـمــوجــب شيك
م ـص ــرف ــي م ـس ـح ــوب ألمـ ــر رئـ ـي ــس دائـ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ زغ ــرت ــا وإت ـ ـخـ ــاذ م ـق ــام ل ــه ضـمــن
ال ــدائ ــرة أو تــوكـيــل مـحــام واإلطـ ــاع على
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع
املزايدة ودفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
موجه الــى املستدعى ضــده :انطونيوس
ج ــرج ــس م ـخ ــاي ــل ف ـ ــرج ،وه ـ ــو مـ ــن ب ـلــدة
ً
ب ــزع ــون ق ـضــاء ب ـشــري أص ـ ــا ،ومـجـهــول
محل اإلقامة حاليًا.
بــالــدعــوى رقــم  2018/122املـقــدمــة ضدك
من املستدعي يعقوب يعقوب بو سعيد
بــوكــالــة امل ـحــامــي يــوســف تــابــت ،تــدعــوك
ه ــذه امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام ال ـح ـكــم ال ـص ــادر
عـنـهــا ب ــرق ــم  71ب ـتــاريــخ ،2019/11/21
املـتـضـمــن إزالـ ــة الـشـيــوع فــي الـعـقــار رقــم
 1329منطقة بزعون العقارية ،عن طريق
بيعه باملزاد العلني بني العموم بواسطة
دائ ــرة التنفيذ املختصة على ان يعتمد
أســاســا للطرح فــي املــزايــدة األول ــى املبلغ
املقدر من الخبير وتوزيع ناتج البيع بني
الشركاء وتضمينهم النفقات كل بنسبة
ح ـص ـتــه ف ــي امل ـل ـك ـيــة ،وذل ـ ــك خـ ــال مهلة
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
مــوجــه ال ــى املـسـتــدعــى ضــده ـمــا :يوسف
وبـطــرس طانيوس بطرس عطيه ،وهما
ً
مــن بلدة زان الـبـتــرون أص ــا ،ومجهولي
محل اإلقامة حاليًا.
بالدعوى رقــم  2018/154تدعوكما هذه
املـحـكـمــة الس ـتــام االس ـتــدعــاء ومــرفـقــاتــه
امل ــرف ــوع ضــدك ـمــا م ــن امل ـس ـتــدعــي شــربــل
ً
جــو جــوزيــف عــون ممثال بوليه الجبري
وال ـ ـ ــده ج ــوزي ــف عـ ــون ب ــوك ــال ــة امل ـحــامــي
شــربــل ج ــرج ــس ،ب ــدع ــوى إزال ـ ــة الـشـيــوع
املـقــامــة على الـعـقــار رقــم  415مــن منطقة
زان العقارية ،وذلــك خــال مهلة عشرين
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،واتخاذ
مقام لكما يقع ضمن نطاق هذه املحكمة
وابداء مالحظاتكما الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لكما لصقًا
عـلــى ب ــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
موجه الى املستدعى ضدهم :وهبه وورده
جرجس وهبه ،وروز يوسف جورج وهبه
املـعــروفــة بــاســم روز ج ،وج ــورج جريس
يــوســف وهـبــه امل ـعــروف بــاســم ج ــورج ج،
وجـ ـ ـ ــورج م ـط ــان ـي ــوس ي ــوس ــف جــرجــس
وهـبــه امل ـعــروف بــاســم طــوم ج ــورج ،وهم
ً
م ــن ب ـلــدة ف ـغــال أصـ ــا ،ومـجـهــولــي محل
اإلقامة حاليًا.
بــالــدعــوى رق ــم  2019/102تــدعــوكــم هــذه

املـحـكـمــة الس ـتــام االس ـتــدعــاء ومــرفـقــاتــه
امل ــرف ــوع ض ــدك ــم م ــن امل ـس ـتــدعــي أن ـط ــوان
حنا وهبه بوكالة املحامي جورج يونس،
بدعوى ازالــة الشيوع املقامة على العقار
رقم  30من منطقة تحوم العقارية ،وذلك
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،واتخاذ مقام لكم يقع ضمن
نـطــاق هــذه املحكمة وإب ــداء مالحظاتكم
الخطية على الدعوى خالل مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ ،وإال يعتبر
كــل تبليغ لـكــم لصقًا عـلــى ب ــاب املحكمة
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
دعوى
ال ــى فـ ــادي مـحـمــد س ـعــدى ال ـن ـجــاريــن أو
.GABRIELLE KINGSWORLD
ب ـن ـ ً
ـاء ل ـلــدعــوى امل ـقــامــه م ــن زوج ـت ــك ربــى
أحمد ديب رقم  2020/203بموضوع نفقه
أوالد يقتضي حضورك الى محكمة املنيه
الشرعيه خــال عشرين يومًا مــن تبلغك
وف ــي ح ــال ع ــدم ح ـض ــورك ي ـجــري بحقك
املقتضى القانوني.
رئيس قلم محكمة املنيه الشرعيه
الشيخ طارق الخير
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
طلب محمد أحمد مزاحم سند تمليك بدل
ضــائــع بـحـصــة م ــورث ــي مــوكـلـيــه «سكنه
ج ـ ــواد أح ـم ــد عـ ـب ــاس» و»عـ ـب ــاس عـبــاس
مزاحم» في العقار  318زاليا.
لإلعتراض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
ط ـلــب ام ـي ــل ال ـي ــاس س ـي ــدي س ـنــد تمليك
بدل ضائع بحصة موكله «اندريه هنري
شديد» في العقار  2417خربة قنافار.
لإلعتراض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
طلب سليمان علي فاضل سندي تمليك
ب ــدل ضــائــع بـحـصــص مــوكـلـيــه «عــاطــف
محمد أحـمــد» و»محمد علي أحـمــد» في
العقار  53زاليا.
لإلعتراض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2016/342
املتكونة فيما بني:
املنفذ :بنك عودة ش.م.ل.
املنفذ عليهم :هيثم خليل زيدان/صور
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :إس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
ً
تنفيذ بـيــروت رقــم  2016/271تحصيال
ل ـع ـق ــد ف ـت ــح اإلعـ ـتـ ـم ــاد وك ـش ـف ــي ح ـســاب
بقيمة  132460.9د.أ.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2016/3/15 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2016/4/12
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2017/2/10
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2017/2/11
العقار املطروح للبيع:
ال ـع ـقــار  - 2231ال ـق ـســم  - 6ال ـب ـلــوك /3A
الـعـبــاسـيــة الـعـقــاريــة ( 2400س ـهــم) وهــو
عبارة عن شقة سكنية مساحتها  132م2
في محلة البياض تقع في الطابق الثاني
لجهة الشمال تتألف من مدخل وصالون
وغــرفــة طـعــام وث ــاث غ ــرف ن ــوم ومطبخ
وحمامني وأربع شرفات.
التخمني 112200 :د.أ( .مـئــة وإثـنــا عشر
ألف ومئتا دوالر أمريكي).
بــدل ال ـطــرح 67320 :د.أ( .سبعة وستون
الف وثالثماية وعشرون دوالر أمريكي).
مكان املــزايــدة وتاريخها :يــوم الخميس

الــواقــع فــي  2020/2/27الـســاعــة الثانية
ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا أمـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
صور.
ل ـلــراغــب بــال ـشــراء إيـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح في
ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك أو
كفالة مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ
ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة وإال عــد قلمها مقامًا
مختارًا لــه ،وبخالل ثالثة أيــام تلي قرار
اإلح ــال ــة عـلـيــه إيـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
إع ــادة املــزايــدة بالعشر على مسؤوليته
وبـخــال عشرين يــومــا دفــع رســم الــداللــة
 %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2018/218
املتكونة فيما بني:
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :هـ ـش ــام ه ــان ــي حـ ــاوي
وسلمى خليل عودي/صور.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات ألم ــر بقيمة
 33350د.أ .و 1779د.أ .فوائد و55059.83
د.أ .كشف حساب.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2018/6/28 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/7/5
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2018/7/27
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/9/24
العقار املطروح للبيع:
كــامــل الـقـســم  4م ــن ال ـع ـقــار /1011ص ـ ــور
عـ ـب ــارة ع ــن م ـحــل وحـ ـم ــام ط ــاب ــق ارض ــي
مساحته  90متر مربع.
التخمني180000 :د.أ( .مئة وثمانون ألف
دوالر أمريكي)
ب ــدل ال ـط ــرح108000 :د.أ( .م ـئــة وثمانية
االف دوالر أمريكي)
حـ ـ ــق االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار عـ ـل ــى كـ ــامـ ــل الـ ـعـ ـق ــار
 17/1011صور العقارية ،عبارة عن شقة
سكنية تقع في الطابق العاشر تحتوي
على غرفتي نوم وصالون وطعام ومطبخ
وممرين وغــرفــة خــادمــة وثــاث حمامات
وست شرفات ،مساحته  285م.م.
الـتـخـمــن 64125 :د.أ .أرب ــع وس ـتــون الفًا
ومئة وخمسة وعشرون دوالر أميركي.
بــدل الـطــرح 38475 :د.أ .ثماني وثالثون
الفًا واربعماية وخمسة وسبعون دوالر
أميركي.
مكان املــزايــدة وتاريخها :يــوم الخميس
الــواقــع فــي  2020/3/19الـســاعــة الثانية
ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا أمـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
صور.
ل ـلــراغــب بــال ـشــراء إيـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح في
ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك أو
كفالة مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ
ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة وإال عــد قلمها مقامًا
مختارًا لــه ،وبخالل ثالثة أيــام تلي قرار
اإلح ــال ــة عـلـيــه إيـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
إع ــادة املــزايــدة بالعشر على مسؤوليته
وبـخــال عشرين يــومــا دفــع رســم الــداللــة
 %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
تبليغ فقرة حكمية
محكمة جــويــا املــدنـيــة  -الـقــاضــي ريشار
السمرا
ت ــدع ــو ه ــذه املـحـكـمــة امل ـج ـهــولــي االق ــام ــة
السادة :سهام وإملازه وموسى وعبد الله
ونـعـمــات سـلـيــم شــومــان وخـلـيــل الشيخ
سـلـيــم ش ــوم ــان وح ـســن عـلــي فـضــل الـلــه
وعـلــي وتانيا عــدنــان فضل الـلــه وغسان
وغــازي وعدنان حسني فضل الله وليلى
حـســن طــاهــر فـضــل الـلــه وعــدنــان نعمي
فضل الله ونازك بدري الدرويش وغزوه
ب ـش ـيــر الـ ـ ـ ــدادا وعـ ــدنـ ــان م ـح ـمــد ش ــوم ــان
وم ـنــى وي ــوس ــف وش ــوق ــي وأم ـ ــال حسني
شـ ــومـ ــان ل ـل ـح ـض ــور إل ـ ــى ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة
الستالم الحكم الصادر عن هذه املحكمة
في الدعوى العقارية املقدمة من املدعني
حسن سعيد جشي ورفاقه بوجه املدعى
ع ـل ـي ـهــم ح ـس ــن ال ـش ـي ــخ س ـل ـي ــم ش ــوم ــان
ورفـ ــاقـ ــه فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /1039ج ـ ــوي ـ ــا
وغازي حسن جابر ورفاقه في العقار رقم

 /1054جــويــا  -رقــم الــدعــوى 2019/148
قرار  2019/9الحكم تاريخه 2019/12/4
امل ـت ـض ـمــن إحـ ـ ــداث وت ـح ــدي ــد ح ــق املـ ــرور
للعقار رقــم /1038ج ــوي ــا على العقارين
رق ــم  1039و/1054ج ــوي ــا عـلــى أن يكون
بـعــرض أربـعــة أمـتــار ونـصــف وبـطــول ،5
 145متر في العقار  1054أي ما مساحته
654 ،75م 2و 48م ـت ـرًا ف ــي ال ـع ـقــار 1039
أي ما مساحته 216م 2واعتماد املصور
املوضوع من الخبير محمود دامرجي في
تقريره لجهة موقع هذه الطريق.
وثانيًا الزام الجهة املدعية أن تدفع مبلغ
تسعة وثــاثــن مـلـيــون ومـئـتــي وخمسة
وثـمــانــن أل ــف» كتعويض ملالكي العقار
 /1054جويا على أن يوزع املبلغ املذكور
بينهم وفقًا لحصة كل منهم في امللكية.
ثالثًا :إلــزام الجهة املدعية أن تدفع مبلغ
أرب ـ ـعـ ــة وعـ ـش ــري ــن مـ ـلـ ـي ــون وث ـم ــان ـم ــاي ــة
وأربعني ألف ل.ل .كتعويض ملالكي العقار
 /1039جويا على أن يوزع املبلغ املذكور
بينهم وفقًا لحصة كل منهم في امللكية»
ورد االسباب الزائدة واملخالفة بما فيها
طـلــب الـعـطــل وال ـض ــرر وتـضـمــن املــدعــي
النفقات مهلة االستئناف ثــاثــون يومًا
تلي النشر.
رئيس القلم
أحمد جباعي
تبليغ بالنشر
إلــى ايـنــاس فنتزل ينبغي حـضــورك إلى
غ ــرف ــة ال ـق ــاض ــي ال ـش ـي ــخ ح ـس ــن ع ـبــدال ـلــه
بالدعوى املتكونة بينك وبني أحمد خليل
خليل رقم أساس  340بمادة إثبات طالق
بتاريخ  2020/2/24أو إرسال وكيل عنك
وف ــي ح ــال تـخـلـفــك يـعـتـبــر ق ـلــم املـحـكـمــة
م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــك ح ـتــى صـ ــدور الـحـكــم
القطعي.
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رئيس قلم
محكمة صور الشرعية الجعفرية
الشيخ محسن بغدادي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2012/152
طــالــب التنفيذ :بنك سوسييتيه جنرال
في لبنان ش.م.ل.
املنفذ عليه :فايز حسني قنبر
السند التنفيذي :عقد فتح حساب وكشف
حـســاب مــوقــوف بقيمة  20000000ليرة
لبنانية اضافة الــى الــرســوم واملصاريف
والفوائد القانونية.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2012/5/8 :
تاريخ تبليغ االنذار2012/11/11 :
تاريخ قرار الحجز 2012/12/13 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري 2013/1/22
تاريخ محضر وصف العقار2013/4/11 :
وتاريخ تسجيله2013/6/13 :
العقارات املوصوفة:
 300 - 1س ـه ـم ــا مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  1826مــن
منطقة كـفــررمــان العقارية يحتوي على
ب ـنــاء مــؤلــف م ــن ث ــاث ط ــواب ــق :األرض ــي
ب ـ ـنـ ــاء مـ ــرخـ ــص مـ ـس ــاح ــة  150م 2وه ــو
بــإشـغــال كــامــل حسني قنبر واألول بناء
مرخص بمساحة  100م 2والعقار مصان
بتصوينة من الحجر الصخري بارتفاع
حوالي  1.5م.
مساحة كامل العقار 438 :م2
التخمني للحصة املـطــروحــة35087500 :
ليرة لبنانية.
ال ـط ــرح لـلـحـصــة امل ـط ــروح ــة21052500 :
ليرة لبنانية.
 300 - 2سـهــم مــن الـعـقــار رق ــم  1828من
منطقة كفررمان العقارية عبارة عن أرض
بعل سليخ ضمنه بعض األشجار املثمرة
وغير متصل بطريق.
مساحة كامل العقار 180 :م2
الـتـخـمــن للحصة امل ـطــروحــة1687500 :
ليرة لبنانية.
الطرح للحصة املطروحة 1013000 :ليرة
لبنانية.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2020/3/5ال ـس ــاع ــة 11:00
ظهرًا أمــام رئيس دائ ــرة تنفيذ النبطية،
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
العقارين املوصوفني أعاله فعلى الراغب
بالشراء إيداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية وإتخاذ محل إقامة

له ضمن نطاقها وإال ّ
عد مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
على قيود الصحيفة العينية للعقارين
املطروحني ودفــع الثمن والــرســوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مرفت زبيب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2019/219
طــالــب التنفيذ :بنك سوسييتيه جنرال
في لبنان ش.م.ل.
املنفذ عليه :حسني محمد شاهني.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
بيروت رقم  2017/749تاريخ 2019/4/8
ً
تحصيال لدين املنفذ البالغ  9047143ل.ل.
و  $332.45عدا الفوائد والرسوم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/3/30 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/8/31 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2018/11/29 :
وت ــاري ــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
2018/12/10
تاريخ محضر وصف العقار2019/4/30 :
وتاريخ تسجيله2019/5/14 :
العقار املوصوف:
 2400سهم من القسم  C5من العقار 2724
م ــن مـنـطـقــة حـ ـ ــاروف ال ـع ـق ــاري ــة ي ـقــع في
الطابق األول ويحتوي على سطح.
مساحته 82 :م2
التخمني 4920 :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض 2893 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2020/3/5الساعة  11:00ظهرًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف أعـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها واال ّ
عد مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
على قـيــود الصحيفة العينية للعقارات
املـطــروحــة ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن مزايدة
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة
سينتيا قصارجي
املنفذّ :
جمال ترست بنك.
كازنجيان.
املنفذ عليه :سركيس بابكني
ّ
باملعاملة التنفيذية رقم  2007/171ينفذ
طالب التنفيذ سندات دين وتأمني عقاري
بمبلغ /21420/د.أ .و/11.600.000/ل.ل.
عدا الفوائد والرسوم.
املطروح للبيع :كامل العقار رقم /2544/
عنجر.
مـســاحـتــه/400/ :م 2يـقــع شـمــالــي طريق
مدخل عنجر الرئيسي بمحاذاة الطريق
امل ـ ـ ـ ــؤدي الـ ـ ــى مـ ـق ــاه ــي ومـ ـط ــاع ــم عـنـجــر
وه ــو كـنــايــة عــن أرض ضمنها ب ـنــاء من
ّ
االس ـم ـن ــت امل ـس ــل ــح م ــؤل ــف م ــن طــاب ـقــن:
الطابق األرضــي مؤلف من ثالث محالت
ت ـجــاريــة عـلــى ال ـش ــارع ال ـع ــام لـهــا أب ــواب
ح ــدي ــد ج ـ ـ ــرارة وم ــدخ ــل ج ــان ـب ــي لـلـبـنــاء
وشقة خلفية مؤلفة من غرفتني ومطبخ
وح ـ ّـم ــام ومـمـشــى وغــرفــة جــانـبـيــة ودرج
ي ــؤدي ال ــى الـطــابــق األول ،الـطــابــق األول
م ــؤل ــف مـ ــن م ــدخ ــل وم ـم ـش ــى وص ــال ــون
وطـعــام وغــرفــة جلوس وثــاث غــرف نوم
وحـمــامــن ومـطـبــخ وشــرفـتــن وسطيحة
سماوية أما باقي أرض العقار كناية عن
حديقة يحيط بها تصوينة من االسمنت
واللنب.
حـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ـ ّـده غ ــرب ــا ال ـع ـق ــار /2545/
ً
وشرقًا العقار  /2543/وشماال طريق عام
وجنوبًا العقار ./2559/
ال ـح ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـيــة :ت ــأم ــن درجـ ـ ــة أول ــى
مل ـص ـل ـح ــة الـ ـ ــدائـ ـ ــن ج ـ ـ ّـم ـ ــال تـ ــرسـ ــت ب ـنــك
املدين سركيس كازنجيان قيمة التأمني
 /125000/دوالر أميركي ،تأمني وتعديل
وزيـ ـ ـ ــادة ت ــأم ــن ملـصـلـحــة ج ـ ّـم ــال تــرســت
ب ـنــك ،إش ـ ــارة قـيــد احـتـيــاطــي مل ــدة عـشــرة
العزل على
أيام بموجب وكالة غير قابلة ّ
حنا ّ
نصار
 /1200/سهم ملصلحة الياس

بـمـلـفــه ،إش ــارة قـيــد احـتـيــاطــي مل ــدة شهر
على حصة سركيس بابكني كازنجيان
ملـصـلـحــة ال ـشــركــة ال ـع ـقــاريــة لــاسـتـثـمــار
والتنمية ش.م.ل .وكالة غير قابلة العزل
عـلــى  /2400/س ـهــم ،تـعـهــد املــديــن بعدم
الـبـيــع أو الـتــأمــن أو الـتــأجـيــر أو ترتيب
أي حق عيني إال بموافقة الفريق الدائن،
حـجــز تـنـفـيــذي ومـحـضــر وص ــف الـعـقــار
صـ ــادريـ ــن ع ــن دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ زح ـل ــة رق ــم
 2007/171ملصلحة جـ ّـمــال تــرســت بنك،
ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي رق ــم  2012/894مـصــدر
الحجز مؤسسة كهرباء لبنان والحجز
ملصلحتها ضد املحجوز عليه سركيس
كازنجان على هــذا العقار إشــارة امتياز
عـلــى حـصــة ســركـيــس كــازنـجـيــان صــادر
ع ــن دائـ ـ ــرة الـتـحـصـيــل ض ـمــانــا لـتـســديــد
الضريبة املتوجبة بملف  /28/السلطان
يعقوب.
قيمة الـتـخـمــن /166000/ :مــايــة وستة
وستون الف دوالر أميركي.
ب ــدل ال ـط ــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/89640/ :
تسعة وثمانون الف وستماية وأربعون
دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ي ــوم الخميس
الــواقــع فيه  2020/2/20الساعة الثانية
ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا أمـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
زحلة في قاعة املحكمة.
شــروط املــزايــدة :على الــراغــب فــي الـشــراء
وقبل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة أن يــودع باسم
رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ زح ـلــة قـيـمــة الـطــرح
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول
أو تقديم كفالة معادلة أو شــك مصرفي
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل إق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
دائـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـلــة إذا ل ــم يـكــن ل ــه مـقــام
فـيــه ،وعليه خــال ثــاثــة أي ــام مــن صــدور
قـ ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
ً
اعتباره ناكال وإعادة املزايدة على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعليه في خالل عشرين يومًا من صدور
قرار االحالة دفع رسم الداللة بمعدل %5
من قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان
إعالن
بتاريخ  2020/1/8صدر قرار عن محكمة
ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات واآلل ـ ـيـ ــات فــي
ب ـيــروت بــرئــاســة الـقــاضــي جــويــل عيسى
الـخــوري بــإبــاغ املنفذ عليها عبير عبد
ً
القادر قليالت بالطرق االستثنائية عمال
بأحكام املادة  409أ.م.م .اإلنذار التنفيذي
ون ـس ـخ ــة ع ــن ط ـل ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ ومــرف ـقــاتــه
وقرار الحجز على السيارة  504924/ج/
باملعاملة رقم  2016/644املقدمة من بنك
لبنان واملـهـجــر ش.م.ل .بــوكــالــة املحامي
رامي باسيل ،وعليه تدعوكم هذه الدائرة
لـلـحـضــور إل ـي ـهــا شـخـصـيــا أو بــواسـطــة
وكيل قانوني لتبلغ األوراق املشار إليها
خـ ــال م ـه ـلــة ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع م ــن ت ــاري ــخ
النشر.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
تبليغ قضائي
مـ ــن م ـح ـك ـمــة الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي جـبــل
لبنان الغرفة الثالثة الناظرة بالقضايا
العقارية برئاسة القاضي محمد وســام
املــرت ـضــى ت ـق ــدم امل ـس ـتــأنــف فـ ــؤاد نجيب
ال ـق ـن ـطــار بــاالس ـت ـئ ـنــاف رق ــم 2019/206
يطلب فيه تصحيح بيانات املالكني في
ال ـع ـقــار /267ع ـب ـي ــه وذلـ ــك بــإضــافــة اســم
األم وهـ ــو ح ــا ع ـطــايــا وإض ــاف ــة تــاريــخ
ميالد املرحوم نجيب علي القنطار وهو
/1910عبيه ورقــم سجله وهو / 52عبيه
وت ـص ـح ـيــح ب ـي ــان ــات ال ـع ـق ــار /254ع ـب ـي ــه
والـ ــذي يـمـلــك فـيــه امل ــرح ــوم ع ـمــاد نجيب
القنطار  1200سهم وذل ــك بــإضــافــة اسم
الـ ــوالـ ــدة وهـ ــو م ـن ـيــرة الــدب ـي ـســي تــاريــخ
م ـي ــاد املـ ــرحـ ــوم ع ـم ــاد ن ـج ـيــب ال ـق ـن ـطــار
 1955/9/12رأس بيروت رقم سجله /52
عـبـيــه وتـصـحـيــح ب ـيــانــات ال ـع ـقــار /254
عبيه فيما خص ملكية  1200سهم للسيد
فــؤاد نجيب القنطار وذلــك بإضافة اسم
وال ــدت ــه وه ــو م ـن ـيــرة الــدب ـي ـســي وتــاريــخ
م ـي ــاده وه ــو  1951/2/11ورق ــم سجله
وهو /52عبيه وتسليمهم سندات تمليك
بدل عن ضائع للعقارين  267و/254عبيه
لـكــل ذي مصلحة إب ــداء مــاحـظــاتــه أمــام
قلم هذه املحكمة ضمن مهلة خمسة عشر
يومًا تلي النشر.

رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
ص ـ ــادر ع ــن ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري ف ــي جبل
لبنان
بتاريخ 2019/12/16وب ـن ــاء للطلب تقرر
شـطــب قـيــد شــركــة تــاكـســي مـهـنــا ش.م.م
مــن السجل الـتـجــاري والكائنة فــي بالط
وامل ـس ـج ـل ــة ب ــرق ــم عـ ــام  2039130بـعـبــدا
ألصحابها ال ـســادة مــريــم طــانــوس مهنا
وطانوس حنا مهنا وعبدو حنا مهنا.
فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم اعتراضه
ومــاحـظــاتــه خ ــال مهلة عـشــرة أي ــام من
تاريخ آخر نشر.
رئيس قلم السجل التجاري في جبل
لبنان
ليليان متى
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ي ـب ـلــغ الـ ــى امل ـط ـل ــوب اب ــاغ ــه ع ـلــي احـمــد
الخطيب مجهول محل اإلقامة
ً
عمال بأحكام املادة  409أ.م.م .تخطرك هذه
الدائرة بأنه لديها في املعاملة التنفيذية
رقــم  2019/1220ان ــذارًا تنفيذيًا موجهًا
ال ـيــك م ــن طــالــب الـتـنـفـيــذ بـنــك سوسيته
جنرال في لبنان ش.م.ل .ناتجًا عن طلب
تنفيذ عقد قــرض وكشف حساب بقيمة
/9094.69/د.أ .ع ــدا ال ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
واملصاريف.
لذلك تخطرك هذه الدائرة الحضور اليها
ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواسـ ـط ــة وكـ ـي ــل قــانــونــي
الستالم االنذار التنفيذي ومرفقاته علمًا
بــان التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
عشرين يومًا على نشر هذا االعالن وعلى
تعليق نسخة عنه وعن االنذار ومرفقاته
على لوحات اعالنات هذه الدائرة ويصار
بـعــد انـقـضــاء ه ــذه املـهـلــة ومـهـلــة االن ــذار
البالغة عشرة ايــام الــى متابعة اجــراءات
ً
التنفيذ اصوال حتى آخر الدرجات.
مأمور تنفيذ بيروت
نسرين الحصروني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب مـحـمــد ع ـبــد ال ـكــريــم هــاشــم وكـيـلــة
امـ ـي ــره س ـل ـي ـمــان ف ـ ــردوس امل ـش ـتــريــة مــن
ال ــزي ــن مـحـمــد ح ـم ــدان س ـنــد مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار  B 6/455حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـل ــب واصـ ـ ـ ــف م ـح ـم ــد ح ـ ـيـ ــدر املـ ـف ــوض
ب ـم ـح ـض ــر ج ـم ـع ـي ــة ع ـ ــن شـ ــركـ ــة الـ ـه ــال
للتنمية والخدمات العقارية ش.م.ل .سند
تمليك بدل ضائع للعقار  c 9/4932القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب خالد فاروق كساسير وكيل فاطمة
م ـح ـم ــد يـ ـح ــي خ ـ ـضـ ــره مل ــورثـ ـه ــا ن ــاص ــر
تــوف ـيــق س ـعــد س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ضــائــع
للعقار  3/765كيفون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

◄ للبيع ►
For sale villa in
Limassol–Cypruswith
2750sqmlandandsea
view–price1.5million
Euros, possibility of
–paymentinLebanon
contact email:

Limassolvilla@gmail.com

