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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم ّ
يــا أيـتـهــا الـنـفــس املطمئنة ارجـعــي
ّ
ضـ ّـيــة فادخلي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــر ّ
في عبادي وادخلي جنتي
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
ال ـل ــه وقـ ـ ــدره ،نـنـعــى إل ـي ـكــم فـقـيــدنــا
الغالي
املرحوم الحاج خليل أمني حسون
زوج ـت ــه :املــرحــومــة الـحــاجــة منيفة
فارس.
أب ـ ـنـ ــاؤه :م ـح ـمــد وإب ــراهـ ـي ــم وع ـلــي
والدكتور يوسف.
بناته :وفــاء زوجــة النائب السابق
ص ــاح ال ـحــركــة ،امل ــرح ــوم ــة فــاطـمــة
زوجة الحاج عاطف داغر ،املرحومة
جميلة زوجة الحاج موسى الترك.
أشـقــاؤه :املــرحــومــون الـحــاج محمد
والحاج أحمد والحاج علي والحاج
مصطفى والحاج يوسف.
شقيقته :املرحومة الحاجة فايزة.
ووري جـثـمــانــه الـطــاهــر ال ـثــرى في
النجف األشرف بالعراق.
ُ
تقبل التعازي يــوم غد الجمعة في
ّ
 7ش ـب ــاط ف ــي جـمـعـيــة الـتـخــصــص
والتوجيه العلمي قرب أمن الدولة،
م ــن ال ـســاعــة  3ب ـعــد ال ـظ ـهــر وحـتــى
الساعة  6مساء.
وت ـقــام ذك ــرى األس ـب ــوع ي ــوم األحــد
ف ــي  9شـ ـب ــاط ،ف ــي م ـج ـمــع هــونــن
الـخـيــري ،شــاتـيــا ،عند الـســاعــة 10
صباحًا.
اآلسفون :آل حسون ،فــارس ،وزني،
شيت ،الحركة ،داغــر ،تــرك ،طبوش،
وعموم أهالي هونني.

◄ ذكرى ►
ذكرى أسبوع
انتقلت بالوفاة إلــى رحمته تعالى
املرحومة
الحاجة أميرة سلمان حاموش
ارم ـلــة املــرحــوم ال ـحــاج عـلــي حسني
رشيد
اب ـ ـنـ ــاؤهـ ــا  :م ـح ـم ــد زوج ـ ـتـ ــه ه ــدى
صـ ـي ــداوي  -ح ـس ــان زوجـ ـت ــه مــريــم
ح ـ ـمـ ــاده  -ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن زوج ـت ــه
عايدة عباس
ب ـنــات ـهــا  :اب ـت ـس ــام زوجـ ــة املـحــامــي
قاسم حسون  -الهام زوجــة السيد
كاظم مكه  -هال زوجة السيد حسني
الحسيني  -الدكتورة جمانة زوجة
الدكتور محمد شومان  -نهى زوجة
الـسـيــد مــأمــون الـجـنــان  -الــدكـتــورة
حسانة رشيد
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي نـ ـ ـه ـ ــار ال ـج ـم ـع ــة
الــواقــع فــي  2020/2/7فــي جمعية
التخصص والـتــوجـيــه العلمي من
الساعة  3ولغاية الساعة  ٧مساء
وي ـص ــادف ن ـهــار األح ــد ال ــواق ــع في
 2020/2/9ذك ــرى األس ـبــوع ويـقــام
فــي هــذه املناسبة مجلس عــزاء في
مجمع أهــل البيت (ع)  -كفر حتى
الساعة  ١٠صباحا
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
ط ـلــب ســرك ـيــس يــوســف غــالــب بصفته
احــد ورثــة حنا يوسف سركيس غالب
ق ـب ــان س ـن ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 191
زغرتا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب مــاهــر زاه ــر مـصــري بــالــوكــالــه عن
احد ورثة نجاة كباره سند بدل ضائع
للعقار  683كفرحزير.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب بطرس مخائيل داغر بالوكاله عن
املدين انطوان الفخري شهادتي تأمني
بدل ضائع للعقارين  1391و 3139آسيا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب طنوس شهيد نمنوم بــاالرث من
زوجـتــه مريم الحلبي بصفتها االرثية
عــن وال ــده ــا مـخــايــل الـحـلـبــي سـنــد بــدل
ضائع للعقار  982اهدن.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب نسيم نقوال ديب بصفته مفوض
مــن امل ـطــران ج ــروج بــوجــوده سند بدل
ضــائــع عــن وق ــف كنيسة سـيــدة البرية
للطائفة املارونية في بصرما للعقار 31
بصرما عن الحق السطحي.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
رقم 2019/187
املنفذة :تريزا انطونيو فرنجية بوكالة
االستاذ انطون يمني املنفذ عليها :حوا
ً
مـخــايــل ك ـعــدوا زغــرتــا اص ــا ومجهول
اإلقامة.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائـ ـ ــرة
تنفيذ طرابلس بالرقم  2019/88مكرر
الـقــاضـيــة بـتـنـفـيــذ حـكــم إزال ـ ــة الـشـيــوع
الصادر عن الغرفة االبتدائية بالشمال
فـصــل  2018/89ت ــاري ــخ 2019/11/29
على العقار  /2284/اهدن.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2020/1/3 :
تاريخ تسجيله2020/1/7 :
امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار  /2242/اهــدن
مساحته  800م 2وهو ارض بور مسورة
بشريط مطلي باللون االسود قسم منه
يستعمل ملـمــارســة األل ـعــاب وقـســم آخر
يوجد فيه بعض الردميات ويقع مقابل
كنيسة مار شربل اهدن وال يبعد كثيرًا
عن طريق زغرتا اهدن.
التخمني وبدل الطرح146700/ :د.أ /.أو
مــا يعادلها بالليرة اللبنانية بتاريخ
البيع.
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :الـ ـث ــاث ــاء
 2020/3/24الـســاعــة  1:30بـعــد الظهر
أمــام رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا للراغب
بــالـشــراء وقـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة دفع
بـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـص ـن ــدوق مـ ــال زغ ــرت ــا أو
بـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي مـسـحــوب ألمــر
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا واتخاذ مقامًا
له ضمن نطاق الدائرة او توكيل محام
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـيــود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة ودفع
رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ طنوس بو عيسى
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
رقم 2019/179
املنفذ :ادكار الفراد يمني وكيله املحامي

انـ ـ ـط ـ ــون يـ ـم ــن املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـيـ ـه ــم :ورث ـ ــة
ح ـنــا ان ـط ــون ـي ــوس الـ ـخ ــوري الـبـعـيـنــي:
زوج ـ ـتـ ــه ج ــول ـي ــا ن ــاص ـي ــف أب ـ ــي خ ـطــار
ووردة وان ـ ـطـ ــوان وجـ ــوزفـ ــن وجـ ــورج
وماريا وفرنسيس ومــارون وتــراز حنا
انطونيوس الخوري البعيني وحسنة
انطون البعيني مجهولي اإلقامة.
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
طــرابـلــس بــالــرقــم  2019/104القاضية
بـتـنـفـيــذ ح ـكــم إزالـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع ال ـص ــادر
عــن الـغــرفــة اإلبـتــدائـيــة بــالـشـمــال فصل
 2018/96أس ـ ــاس  2015/808ت ــاري ــخ
 2018/12/20عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار /937/
بنشعي.
تــاريــخ محضر الــوصــف2019/12/18 :
تاريخ تسجيله2020/1/7 :
املـطــروح للبيع :العقار  /937/بنشعي
مـســاحـتــه 19522/م /2وي ـقــع بمنطقة
كــروم العتاق وقريب من الطريق العام
زغرتا اهدن بحوالي  100م تقريبًا قسم
منه مشجر زيتون وقسم بعض اشجار
ال ـتــن وال ـعــريــش وال ـل ــوز وق ـســم سليخ
لزراعة الحبوب والعقار على سفح جبل
فيه انحدار بني  60و 80تقريبًا.
التخمني وب ــدل ال ـطــرح 585660/ :د.أ/.
أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية بتاريخ
البيع.
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :الـ ـث ــاث ــاء
 2020/3/24الـســاعــة  1:30بـعــد الظهر
أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا واتخاذ
مقامًا له ضمن نطاق الدائرة او توكيل
محام وعليه االطالع على قيود صحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة ودفع
رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ طنوس بو عيسى
اعالن تلزيم
ت ـجــري مــؤسـســة م ـيــاه لـبـنــان الشمالي
فــي تمام الساعة الـعــاشــرة صباحًا من
ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه 2020/2/25
مناقصة عمومية لتقديم محابر لزوم
طــابـعــات أجـهــزة فــاكــس وآالت تصوير
في مؤسسة مياه لبنان الشمالي.
فـعـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالش ـت ــراك ف ــي هــذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
املعد لهذه الغاية من مكاتب املؤسسة
الــواقـعــة فــي الـطــابــق ال ـحــادي عـشــر من
مـبـنــى ك ـبــارة الـكــائــن فــي ش ــارع صــاح
ال ـ ــدي ـ ــن ك ـ ـب ـ ــارة – طـ ــراب ـ ـلـ ــس (هـ ــاتـ ــف:
.)06/626742
تقدم العروض في مهلة اقصاها الساعة
ال ـثــان ـيــة م ــن ب ـعــد ظ ـهــر آخـ ــر يـ ــوم عمل
يسبق موعد اجــراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة /املدير العام
خالد بركات عبيد
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2018/120 :
املنفذة :ريتا سليمان سليمان  -وكيلها
املحامي سايد فياض.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :ورث ـ ــة ن ــاص ــر سـعــدالـلــه
إسبريدون وهو نفسه ناصر سعدالله
منصور وهــم :سيمون وساميا وماري
نــاصــر منصور وإمـيــل وان ـطــوان وزانــة
ناصر ناصر منصور من بجدرفل.
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ط ــراب ـل ــس  2018/61امل ـن ـفــذ بـمــوجـبـهــا
حـكــم ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة في
ال ـش ـمــال بــرقــم اس ــاس  2016/172قــرار
 2018/3ت ــاري ــخ  2018/1/11ب ــازال ــة
الشيوع في العقار رقم  35بجدرفل.
تاريخ الحكم2018/1/11 :
ت ــاري ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أم ــان ــة الـسـجــل
العقاري2016/12/1 :
املـطــروح للبيع العقار رقــم  35منطقة
بجدرفل.
محتوياته :حاكورة بعل ضمنها بعض
أشجار توت ومختلف.
مساحته/101 :م2
ً
ي ـح ــده :ش ـم ــاال :طــريــق ع ــام و 37و- 38
شرقًا 36 :وطريق عام  -جنوبًا 36 :و34
 غربًا 34 :و.33ال ـت ـخ ـم ــن/5050/ :د.أ .ب ـ ــدل الـ ـط ــرح:
/5050/د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :نهار الخميس

الــواقــع في  2020/3/5الساعة الواحدة
مـ ــن ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر أم ـ ـ ــام رئ ـي ـس ــة دائـ ـ ــرة
التنفيذ في محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :على الــراغــب فــي الـشــراء
ان يدفع بدل الطرح املقرر نقدًا أو عليه
تقديم كفالة وافية من املصارف املقبولة
ك ـفــال ـت ـهــا ق ــان ــون ــا او ش ـي ـك ــا م ـصــرف ـيــا
بــالـلـيــرة اللبنانية وعـلـيــه ات ـخــاذ محل
اقامة معروف ضمن نطاق دائرة تنفيذ
الـبـتــرون واال عــد قلمها مقامًا مختارًا
لــه وان يــدفــع زي ــادة عـلــى الـثـمــن رســوم
التسجيل والداللة.
رئيسة القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/1174
الرئيسة ندين مشموشي
املنفذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيله املحامي
لودي نادر
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :ش ــرك ــة م ــرك ــز ال ـت ـع ــاون
االستهالكي
حسني يوسف حيدر
يوسف حسن حيدر حــارة حريك شارع
القسيس
امل ـش ـتــرك :شــركــة سـعــد غـ ــروب لـلـتـجــارة
ش.م.م .وكيلها االستاذ غفار سرحان
السند التنفيذي :عقد مع جدول سندات
مــع عـقــد تــأمــن درج ــة اول ــى مــع شـهــادة
تــأمــن مــع كشف حـســاب مــع عقد زيــادة
تأمني املبلغ  946925د.أ .و 330239.38
ل.ل .و  127665.89د.أ .عدا اللواحق ودين
املشترك.
تاريخ قرار الحجز - 2017/7/12 :تاريخ
تسجيله2018/8/10 :
العقارات املطروحة للبيع  2400سهم من
العقار  2/49حارة حريك:
طابق ارضي حق مختلف خاضع لنظام
م ـل ـك ـيــة الـ ـط ــواب ــق ي ـش ـت ــرك بـ ـه ــذا ال ـحــق
املـخـتـلــف رق ــم  71 Bحــق ال ــري مــن مياه
قـنــاة ح ــارة حــريــك  -تخطيط بــاملــرســوم
 - 71/719م ـخــال ـفــة ب ـن ــاء راج ـ ــع الـقـســم
واحــد بخصوص التعهد يــراجــع القسم
 - 43تـعـهــد وت ـف ــوي ــض لـلـبـلــديــة ب ــازال ــة
املـخــالـفــة مـنـظــم ل ــدى كــاتــب ع ــدل بعبدا
.2012/4070
مساحته  12م 2تقريبًا.
ال ـت ـخ ـمــن/42000/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض  %5و /22743/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  2/48حارة حريك:
ط ــاب ــق ارضـ ـ ــي  -ح ــق م ـخ ـت ـلــف خــاضــع
لنظام ملكية الطوابق نفس الوقوعات
اعاله.
مساحته  13م.2
ال ـت ـخ ـمــن/45500/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض  %5و /24638.25/ :%5
 2400سهم من العقار  2/47حارة حريك:
ط ــاب ــق ارض ـ ـ ــي خ ــاض ــع لـ ـنـ ـظ ــام مـلـكـيــة
الطوابق نفس الوقوعات اعاله.
مساحته 14م 2تقريبًا.
ال ـت ـخ ـمــن/45500/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض  %5و /24638.25/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  2/46حارة حريك:
ط ــاب ــق ارضـ ـ ــي  -ح ــق م ـخ ـت ـلــف خــاضــع
لنظام ملكية الطوابق.
مساحته  13م.2
ال ـت ـخ ـمــن/45500/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض  %5و /24638.25/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  2/45حارة حريك:
ط ــاب ــق ارضـ ـ ــي  -ح ــق م ـخ ـت ـلــف خــاضــع
لنظام ملكية الطوابق  -تأمني ملصلحة
الخزينة اللبنانية.
مساحته 143م.2
ال ـت ـخ ـمــن/44200/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض  %5و /23934.30/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  2/44حارة حريك:
ط ــاب ــق س ـف ـلــي  -حـ ــق م ـخ ـت ـلــف خــاضــع
لنظام ملكية الطوابق  -نفس الوقوعات
على القسم .45
مساحته 740م.2
التخمني/1110000/ :د.أ - .الـطــرح بعد
التخفيض  %5و/601065/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  2/43حارة حريك:
طـ ــابـ ــق س ـف ـل ــي خـ ــاضـ ــع لـ ـنـ ـظ ــام مـلـكـيــة
الـطــوابــق  -نفس الــوقــوعــات على القسم
.45
مساحته 684م.2

الـتـخـمــن/777600/ :د.أ - .ال ـطــرح بعد
التخفيض  %5و/421070.4/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  2/52حارة حريك:
طابق ارضي حق مختلف خاضع لنظام
ملكية الطوابق.
نفس الوقوعات على القسم .49
مساحته  16م.2
ال ـت ـخ ـمــن/56000/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض  %5و/30324/ :%5د.أ.
 2400س ـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/1037ح ــارة
حريك:
م ـس ـت ــودع ون ــزل ــة س ـي ــارة ط ــاب ــق سفلي
 2ح ــق مـخـتـلــف خ ــاض ــع ل ـن ـظــام ملكية
ال ـ ـطـ ــوابـ ــق يـ ـشـ ـت ــرك ب ـم ـل ـك ـي ــة الـ ـقـ ـس ــم 1
م ـن ـت ـفــع ب ــال ــري م ــن قـ ـن ــاة حـ ـ ــارة حــريــك
نفس الــوقــوعــات على القسم  49مــا عدا
تفويض البلدية.
مساحته 1040م.2
التخمني/1196000/ :د.أ - .الـطــرح بعد
التخفيض  %5و/647634/ :%5د.أ.
 2400س ـهــم م ــن ال ـع ـقــار  4/1037ح ــارة
حريك:
نفس الوقوعات على القسم  2من العقار
 1037حارة حريك.
مساحته  700م.2
الـتـخـمــن/735000/ :د.أ - .ال ـطــرح بعد
التخفيض  %5و/398002.5/ :%5د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار االربعاء
الــواقــع فــي  2020/3/4الـســاعــة الحادية
عشرة صباحًا امــام رئيس دائــرة تنفيذ
بعبدا  -قصر عدل بعبدا  -املبنى الجديد.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وقبل املباشرة في املــزايــدة ايــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عليه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االحــالــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة األولى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة  -العقارية
برئاسة القاضي ريما شرف الدين
وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن سـ ــرحـ ــال وأبـ ــي
خليل
رقم األوراق2019/175 :
الجهة املستدعية :حسني محمود دقيق
وكارمن انطونيوس سليمان
األوراق امل ـط ـلــوب ابــاغ ـهــا :االس ـتــدعــاء
امل ـق ــدم م ــن ال ـج ـهــة املـسـتــدعـيــة بـتــاريــخ
 2019/11/13تـحــت الــرقــم 2019/175
والذي تطلب بموجبه:
بشطب اشــارات الدعاوى املسجلة على
الصحيفة العينية للقسم  /11B/من
الـعـقــار  /497/زق ــاق ال ـبــاط وامل ـحــددة
باالرقام التالية :الدعوى رقم 1996/135
 ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى رقـ ـ ـ ــم  - 2000/443ق ـيــداحتياطي مسجل تحت رقم يومي 202
تاريخ .1995/6/29
فعلى من لديه أي إعتراض أو مالحظات
على ذلك التقدم بها أمــام هذه املحكمة
وذلك في مهلة عشرين يومًا تلي تاريخ
النشر األخير.
بيروت في  30كانون الثاني 2020
رئيس القلم
بشرى البستاني
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
معاملة تنفيذية رقم 2018/928
غرفة القاضي مريانا عناني
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
لـلـمــرة الـثــانـيــة ي ــوم االث ـنــن الــواقــع فيه
 2020/2/17ال ـســاعــة الــراب ـعــة مــن بعد
الظهر سيارة املنفذ عليه ايلي الرومي
م ــارك ــة ري ـن ــو م ـي ـغــان  V 16ذات الــرقــم
/842894ج صنع  2007املخمنة بمبلغ
 2000د.أ .واملـ ـط ــروح ــة ب ـعــد تخفيض
ً
 %20بمبلغ  1600د.أ .وذل ــك تحصيال

ل ــدي ــن ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ ب ـنــك سوسيتيه
جـنــرال فــي لبنان ش.م.ل .البالغ 1.410
د.أ .اضافة الى الفوائد واللواحق علمًا
انه يتوجب على السيارة مبلغ 360.000
ل.ل .رسوم ميكانيك.
ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء ال ـح ـض ــور الــى
مرآب الصحناوي  -الكرنتينا في املكان
والـ ــزمـ ــان املـ ـح ــددي ــن أع ـ ـ ــاه ،مـصـحــوبــا
بالثمن نقدًا و %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2016/1459
الرئيس فيصل مكي
طالب التنفيذ :بنك سوسيتيه جنرال في
لبنان ش.م.ل.
املنفذ عليهم :أندره صليبا
نقوال خليل برغوث
نادين خليل برغوث
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر
ع ــن مـحـكـمــة ب ــداي ــة بـ ـي ــروت  -ق ـ ــرار رقــم
 2015/133/86والـقــاضــي بــإلــزام املنفذ
عليهم بدفع مبلغ /601 141/د.أ.
إضــافــة الــى الـلــواحــق ومبلغ 132 000/
/3ل.ل.
تاريخ التنفيذ2016/6/18 :
تاريخ تبليغ اإلنذارات :من املنفذ عليهم
2016/6/24
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز :إع ـ ـ ـ ــان تـ ـح ـ ّـول
الـحـجــز االحـتـيــاطــي إل ــى حـجــز تنفيذي
2016/7/12
تاريخ تسجيله2016/8/19 :
تاريخ محضر الوصف2018/4/26 :
تاريخ تسجيله2018/5/21 :
بيان العقار املطروح للبيع 3/301 :عني
املريسة وهو عبارة عن مستودع طابق
ً
سفلي ثاني شماال وغربًا.
مساحته 35 :م2
حدود العقارين :غربًا :أمالك عامة - 302
 - 312شرقًا :أمالك عامة و297
ً
شـمــاال .315 - 312 - 297 - 344 :جنوبًا:
أمالك عامة.
قيمة التخمني/175000/ :د.أ.
قيمة الطرح للمرة الثالثة/85050/ :د.أ.
بيان العقار املطروح للبيع 2/301 :عني
املريسة وهــو عـبــارة عــن مستودع كبير
طابق سفلي ثاني  -جنوبًا.
مساحته316 :م2
قيمة التخمني/1.580.000 :د.أ.
قيمة الطرح للمرة الثالثة/767.880 :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان إج ــرائـ ـه ــا :يــوم
األرب ـعــاء الــواقــع فــي  2020/3/4الساعة
العاشرة صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة ح ـصــص امل ـن ـفــذ عليهم
والبالغة  2400سهم في العقارين 2/301
و  3/301منطقة عــن املريسة العقارية
واملوصوفة أعاله.
مع العلم أن العقارين حاليًا مستخدمان
كوحدة عقارية واحدة.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
املـ ـ ــواد  973و  978و  983م ــن االص ــول
امل ــدن ـي ــة ،أن ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا م ــوازي ــا لـبــدل ال ـطــرح أو
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ،
وعليه اتـخــاذ مقام مختار لــه فــي نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال ُع ّد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه ايضًا في
خــال ثالثة ايــام مــن تــاريــخ صــدور قــرار
االحــالــة ايــداع كامل الثمن باسم رئيس
دائـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي صـ ـن ــدوق الـخــزيـنــة
او اح ــد امل ـصــارف املـقـبــولــة تـحــت طائلة
اعــادة املزايدة بزيادة العشر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
وال ـن ـف ـقــات ب ـمــا ف ـيــه رس ــم داللـ ــة خمسة
بــاملــايــة مــن دون حــاجــة إلنـ ــذار أو طلب
وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
صـ ـ ــدور ال ـ ـقـ ــرار ب ــاالح ــال ــة ،ل ـل ــراغ ــب فــي
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم

تبليغ فقرة حكمية
مــن املحكمة االبتدائية فــي جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤل ـفــة م ــن ال ـقــاضــي سيلفر
اب ــو ش ـق ــرا وال ـقــاض ـيــن مـحـمــد فــرحــات
واوجـيـنــا نصير الــى املستدعى ضدهم
ورثة عزيز سليم عماد وهم مارتا نايف
عـمــاد وسليم وفــايــز عــزيــز عـمــاد وورثــة
ام ـيــل سـلـيــم س ـم ـعــان ع ـمــاد وه ــم م ــاري
ن ــاي ــف عـ ـم ــاد وس ـ ـلـ ــوى س ـل ـي ــم س ـم ـعــان
عماد وتمام اسبر عماد وكاترين ماري
ج ــورج ــات جـيــرمــان غــوتـكــن املجهولي
محل االقامة ،انه باستدعاء ازالة الشيوع
رق ــم  2019/933امل ـق ــدم م ــن املـسـتــدعـيــة
زيكلندي فضل الله رزق بركات بواسطة
وكـيـلـهــا امل ـحــامــي بـشـيــر اعـ ــزان وبــوجــه
غ ـي ــره ــم ،صـ ــدر ال ـح ـكــم رقـ ــم 2019/179
ت ـ ــاري ـ ــخ  2019/10/29قـ ـض ــى بـ ــازالـ ــة
الشيوع في العقار  603عني السنديانة
العقارية عن طريق طرحه للبيع باملزاد
العلني للعموم ولصالح الشركاء على
ان يـعـتـمــد اس ــاس ــا ل ـل ـطــرح ف ــي امل ــزاي ــدة
االولــى املبلغ املقدر من الخبير والبالغ
 /164700/الف د.أ .وتضمينهم النفقات
وال ــرس ــوم بـنـسـبــة ح ـصــة ك ــل مـنـهــم في
امللك مهلة االستئناف خالل ثالثني يومًا
تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي غريس ناضر
تنفذ شركة الكونتوار اللبناني للتسليف
والتمويل بوجه روجيه وكلود جوزيف
ع ـبــد امل ـل ــك بــامل ـعــام ـلــة  2015/236سند
ً
دين تحصيال ملبلغ /35000/د.أ .إضافة
للفوائد والرسوم كافة.
يـجــري التنفيذ عـلــى الـعـقــار  938دلبتا
وم ـس ــاح ـت ــه  5350م.م .وق ـ ــد تـ ــم وض ــع
يـ ــد ب ــالـ ـق ــرار  79/8/11/229مـ ــن قـبــل
شــركــة الـكـهــربــاء عـلــى مـســاحــة  950م.م.
فتكون املساحة املتبقية  4400م.م .وهو
ب ـمــوجــب االف ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ارض بعل
محرجة سنديان وقسم مشجر كرم عنب
وبالكشف أثبت ان الواقع مطابق لالفادة
العقارية ويقع في أعلى جبل دلبتا تحت
عامود التوتر العالي للكهرباء وطبيعته
منحدرة حرجية ال طريق له.
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز 2014/11/19
وتـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه  ،2014/12/1ب ــدل
تـخـمـيـنــه /198000/د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
ب ـعــد الـتـخـفـيــض ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة بمبلغ
/82274.94/د.أ .او مــا يـعــادلــه بالعملة
الــوط ـن ـيــة وي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـثــاثــاء
ال ــواق ــع ف ـيــه  2020/04/28ال ـس ــاع ــة 11
ظهرًا في قاعة محكمة كسروان .للراغب
بــال ـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بـمــوجــب شك
مصرفي منظم ألمر رئيس دائــرة تنفيذ
كـســروان أو تقديم كفالة وافـيــة مــن أحد
امل ـصــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة ويتحمل
رســوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية الـعــائــدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلبت غاده منير جنبالط بوكالتها عن
ع ـمــاد نــايــف ال ـقــاضــي اح ــد ورث ــة نــايــف
ح ـس ــن الـ ـق ــاض ــي س ـ ـنـ ــدات م ـل ـك ـيــة ب ــدل
ضائع عن حصص مورثه في العقارات
 1595و 619والقسمني  8و 9مــن العقار
 629السمقانية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
تبليغ فقرة حكمية
من املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤلـفــة مــن الـقــاضــي سيلفر
أب ــو ش ـقــرا وال ـقــاض ـيــن مـحـمــد فــرحــات
واوجينا نصير الــى املستدعى ضدهم
ميشلني ضــومــط وكــاتـيــا نعمه ومــاريــا

ل ـ ــوردس وم ــاري ــا أم ــا طــان ـيــوس شــديــد
فــرن ـس ـيــس وجـ ـ ــوزي ان ـطــون ـيــو واي ـل ـمــا
ماريا وكاتيا ماريا خوزي ماريا شديد
وج ـي ـســي ت ـي ــري ــزا م ـي ـغــال ان ـخ ــل شــديــد
رودريـ ـغـ ـي ــز امل ـج ـه ــول ــي م ـح ــل االق ــام ــة،
انـ ــه ب ــاسـ ـت ــدع ــاءات ازالـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع رقــم
 2015و 2016و 2018/2018املقدمة من
امل ـس ـت ــدع ــي جـ ــان اده ب ــواس ـط ــة وكـيـلــه
املحامي بيارو الشامي صدرت االحكام
رقم  105 104و 2019/184قضت بازالة
الـشـيــوع فــي ال ـع ـقــارات  53و 105و127
و 170اده الـعـقــاريــة عــن طــريــق طرحها
للبيع بــاملــزاد العلني للعموم ولصالح
الشركاء على ان يعتمد اســاســا للطرح
ف ــي املـ ــزايـ ــدة االول ـ ـ ــى امل ـب ـل ــغ املـ ـق ــدر مــن
الـخـبـيــر وال ـبــالــغ  8155د.أ .لـلـعـقــار 53
وم ـب ـلــغ  9810د.أ .لـلـعـقــار  105ومـبـلــغ
 229360د.أ .للعقار  127ومبلغ 490490
د.أ .لـلـعـقــار  170وتـضـمـيـنـهــم الـنـفـقــات
وال ــرس ــوم بـنـسـبــة ح ـصــة ك ــل مـنـهــم في
امللك مهلة االستئناف خالل ثالثني يومًا
تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 97/1281
طالب التنفيذ :بنك مياب ش.م.ل .الشرق
االوسط وافريقيا سابقًا وكيله املحامي
محمد خضر سليم
املنفذ عليهما :خليل سامي السبع
علي عباس األطرش
السند التنفيذي :كشف حساب مع عقدي
ً
تأمني وسندات دين مستحقة تحصيال
ل ــرص ـي ــد الـ ــديـ ــن الـ ـب ــال ــغ /222641/د.
أميركي عدا الفوائد واللواحق.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز - 98/2/12 :تاريخ
تسجيله98/2/25 :
ً
املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :أوال 2400 :س ـهــم من
العقار /2743برج البراجنة القسم :A 5
سـفـلــي ثــانــي  -م ـس ـتــودع ضـمـنــه غــرفــة
ومـطـبــخ ونــزلــة س ـيــارة  -ول ــدى الكشف
تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على الواقع
ويـشـغـلــه حــالـيــا الـسـيــد قــاســم رمـضــان
ـار وي ـس ـت ـع ـم ـلــه ك ـم ـن ـشــرة -
ب ـص ـف ـتــه شـ ـ ـ ٍ
خــاضــع لنظام ملكية الـطــوابــق يشترك
بملكية القسمني  1و A 3وما ورد عليهما
 تأمني من الدرجة االولــى لصالح بنكالـشــرق االوس ــط وافــريـقـيــا ش.م.ل .على
مــال ـكــي ال ـق ـســم بـمـبـلــغ /3120000/د.أ.
حق وفائدة حسب شروط العقد مع حق
الـتـحــويــل منتفع بــاملــرور عـلــى الطريق
الخاص  2255مشترك بني جميع بلوك
 Aمن  4إلى .A 18
مساحته/670/ :م2
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/268000/ :د.أ - .ال ـ ـطـ ــرح:
/160800/د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـح ــدد
موعد املــزايــدة نهار الجمعة الــواقــع في
 2020/2/21الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة
ايام من صدور قرار االحالة ايــداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب نــديــم امـيــل املــر بصفته احــد ورثــة
كالديس برباره برسي كامب املالكة في
ال ـع ـقــاريــن  /5664/و /5666/بسكنتا
وبـصـفـتــه وك ـيــل سـلـيــم ام ـيــل امل ــر املــالــك
ايضًا في نفس العقارين سندات تمليك
بدل عن ضائع بحصص املورث واملالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب شربل فريد نصار مالك القسم /6/
مــن الـعـقــار  /50/عــن علق سند تمليك
بدل عن ضائع بإسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب لـيــان ال ـيــاس ال ـحــاج وكـيــل الـيــاس
موسى الـحــاج ولــوريــس يوسف عفيش
زوجــة الـيــاس الـحــاج مالكي القسم /4/
م ــن ال ـع ـقــار  /303/ب ـيــت ال ـك ـكــو سـنــدي
تمليك بدل عن ضائع بحصتي املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب عـ ــادل اس ــد م ـع ـلــوف مــالــك الـعـقــار
 /503/كفر عـقــاب سند تمليك بــدل عن
ضائع بإسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب انـ ـ ــدره اي ـل ــي سـ ـع ــاده وك ـي ــل ايـلــي
سامي الحلبي بصفته مالك فــي القسم
 /9/م ــن ال ـع ـق ــار  /922/دي ـ ــك امل ـح ــدي
وبصفته وكـيــل ميشال وج ــورج سامي
الحلبي املالكني في نفس العقار سندات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
م ــن أم ــان ــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
طـلــب عـبــد الــرح ـمــن مـحـمــد جـ ــراح سند
تمليك ب ــدل ضــائــع بحصته فــي العقار
 1609املرج.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ــب أحـ ـم ــد ص ــال ــح ال ـح ـم ـص ــي ملـ ــورث
موكلته عبد الله محمود عراجي سندي
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بــالـعـقــاريــن رقــم
 725و 726من منطقة برالياس العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن تبليغ أوراق مدنية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االولــى
في البقاع  -زحلة برئاسة القاضي وسيم
الـ ـحـ ـج ــار امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ـم ــا عــاصــي
نـعـمــان عــاصــي ومـ ــاري عــاصــي عاصي
املـقـيـمــن ســاب ـقــا ف ــي ت ــرب ــل واملـجـهــولــي
محل اإلقامة حاليًا ،للحضور شخصيًا
أو بــواس ـطــة م ــن ي ـن ــوب عـنـهـمــا قــانــونــا
إلــى قلم املحكمة فــي زحلة لتبلغ أوراق
االس ـتــدعــاء امل ـقــدم مــن املـسـتــدعــي سليم
ندره عاصي بوكالة املحامي رشيد فرح
املـسـجــل بــرقــم أس ــاس  2019/69تــاريــخ
ال ـ ـ ـ ــورود  2019/11/21والـ ـ ـ ــذي يـطـلــب
بموجبه:
تـعـيــن خـبـيــر ،وال ـح ـكــم ب ــإزال ــة الـشـيــوع
فــي العقار رقــم  /582/مــن منطقة تربل
العقارية بقسمته عينًا إذا كانت القسمة
جــائــزة فنيًا وإال طــرحــه بــاملــزاد العلني
حصر املزايدة بفرقاء النزاع واتخاذ قرار
بإبالغ أمانة السجل العقاري في البقاع
هــذا االسـتــدعــاء حـتــى يـصــار إلــى وضــع
إشــارتــه على الصحيفة العينية للعقار
رقم  /582/تربل العقارية.
وت ـض ـم ــن امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ـم ــا جـمـيــع
الرسوم واملصاريف والنفقات.
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر والـتـعـلـيــق ويـتــوجــب

على املستدعى ضدهما املــذكــورة أعاله
ات ـخــاذه ـمــا مـحــل إق ــام ــة م ـع ــروف ضمن
ن ـط ــاق امل ـح ـك ـمــة وإبـ ـ ـ ــداء مــاحـظــاتـهـمــا
على االسـتــدعــاء ضمن املهلة القانونية
وإال يصار إلى إبالغهما جميع األوراق
والقرارات لصقًا على باب ردهة املحكمة
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادة
إعالن نشر فقرة حكمية
قــررت محكمة الغرفة االبتدائية الثانية
في البقاع/زحلة برئاسة القاضية نوال
صليبا
ن ـش ــر ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر ع ـن ـه ــا ،امل ـس ـ ّـج ــل
بــرقــم  2020/2ت ــاري ــخ  2020/1/23في
اإلسـتــدعــاء املـقـ ّـدم لديها مــن املستدعية
نها طانيوس العفيش بوكالة املحامي
شوقي شربل
بوجه املستدعى ّ
ضدها أودت طانوس
العفيش املقيمة في دار السعادة  -زحلة
واملـسـ ّـجــل بــرقــم أس ــاس م ـ ّ
ـدور 2020/25
تاريخ الورود 2019/12/5
مضمون الحكم:
ً
 - 1أوال :إع ـت ـبــار امل ــدع ــى عـلـيـهــا أودت
طانوس العفيش محجورًا عليها سندًا
للمادة  /945/من أحكام املجلة.
 - 2ثانيًا :تعيني املدعية نها طانيوس
ال ـع ـف ـيــش ق ـ ّـي ـم ــة ع ـل ــى امل ـح ـج ــور عـلـيـهــا
ً
امل ـ ـشـ ــار إلـ ـيـ ـه ــا فـ ــي الـ ـبـ ـن ــد أوال إلدارة
شؤونها والعناية بها على أن يكون حق
التوقيع لها...
رئيس القلم
راغب شحادي
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ف ــادي ابــراهـيــم كيكي املشتري من
شركة واف للتجارة واالستثمار ش.م.ل.
س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 3189
الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن بيع لوحة عمومية
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية 2019/1199
طالب التنفيذ :الشركة الدولية للتمويل
 لبنان  -ش.م.ل .وكيلتها املحامية ماريشهوان
املـنـفــذ عـلـيــه :محمد عـبــاس ال ـحــاج علي
حميه املريجة
ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح هـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس
 2020/2/20ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـبــد
ال ـظ ـهــر لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ال ـلــوحــة
ال ـع ـم ــوم ـي ــة الـ ـع ــائ ــدة ل ـل ـس ـي ــارة م ــارك ــة
نـيـســان ســانــي رق ــم /392321م مخمنة
بـمـبـلــغ /39.225.000/ل.ل .ومـطــروحــة
بـمـبـلــغ /23.535.000/ل.ل .وي ـتــوجــب
ع ـل ـي ـه ــا م ـي ـك ــان ـي ــك وغ ـ ـ ــرام ـ ـ ــات ت ــأخ ـي ــر
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
/775.000/ل.ل .فعلى الــراغــب بالشراء
ال ـح ـضــور ال ــى قـصــر ع ــدل بـعـبــدا دائ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا م ـص ـحــوبــا بــال ـث ـمــن نـقـدًا
يضاف اليه  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن تبليغ خالصة استدعاء
بـتــاريــخ  2020/1/24تـقــدم السيد ارمــن
أك ــوب ارتـيـنـيــان بــاسـتــدعــاء سجل برقم
 2020/4722لدى املحكمة االبتدائية في
املنت الغرفة الخامسة الناظرة في دعاوى
األحـ ـ ــوال الـشـخـصـيــة بــرئــاســة الـقــاضــي
الياس ريشا وعضوية القاضيتني رشا
رمـ ـض ــان ال ـ ـجـ ــرادي وس ـي ـل ــن الـ ـخ ــوري،
يـطـلــب فـيــه اق ـ ــرار وفـ ــاة شـقـيـقــه ســاهــاك
أكـ ـ ــوب ارت ـي ـن ـي ــان م ــوالـ ـي ــد ب ـ ــرج ح ـمــود
 1959/9/14محل ورقم القيد برج حمود
 1955/وذلـ ـ ــك الخ ـت ـف ــائ ــه م ـن ــذ ال ـح ــرب
ّ
األهـلـيــة فــي ال ـعــام ُ .1989يـكــلــف كــل من
لديه أية معلومات حول املطلوب إعالن
وفاته وما إذا كان حيًا أو حيث أو محل
وجـ ــوده بــالـتـقــدم بـهــا إل ــى قـلــم املحكمة
بمهلة شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
ميشلني ضو

