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مبوب
◄ إعالنات رسمية
جيزيل ايليا ب��رب��ور /وكيلهما املحامي
علي بشروش
امل��دع��ى ع�ل�ي�ه��ا :ردي �ن��ة م�ح�م��د شومان/
م �ف��رق ال �ع �ب��اس �ي��ة م �ج �م��ع ال � ��رز السكني
بلوك د 1ط1/
نوع الدعوى :إشغال دون مسوغ شرعي
وإخالء
بالدعوى املدنية املشار اليها اع�لاه ،قرر
حضرة الرئيس إبالغ املدعى عليها ردينة
محمد شومان بالطرق االستثنائية وذلك
بالنشر
لذلك
ت� ��دع� ��وك ه � ��ذه امل �ح �ك �م��ة ل �ل �ح �ض��ور الى
ال �ج �ل �س��ة امل � �ق ��ررة ب �ت��اري��خ 2010/9/25
وات� �خ ��اذ م �ح��ل اق ��ام ��ة ض �م��ن ن �ط��اق هذه
املحكمة خالل عشرين يومًا واال اعتبر كل
تبليغ لك في قلمها قانونيًا.
رئيس القلم
احمد جباعي
اعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
م� ّ
�وج��ه ال ��ى امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي��ه م�ح�م��د محمود
سليم مجهول محل االقامة
408
�ادة
�
م
�
ل
�
ل
ًا
د
ت �ن��ذرك ه ��ذه ال ��دائ ��رة س �ن �
ّ
و 409أ.م.م .ب��ال �ح �ض��ور ال �ي �ه��ا لتسلم
ّ
املوجه اليك في املعاملة
االنذار التنفيذي
التنفيذية رقم  2010/750املتكونة بينك
وب �ي��ن امل� �ن� �ف ��ذة ش ��رك ��ة رس ��ام� �ن ��ي يونس
ل �ل �س �ي��ارات ش.م.ل .ب �خ�لال  30ي��وم��ًا من
تاريخ النشر واتخاذ لاّمحل اقامة مختار
ُ َّ
ضمن نطاق الدائرة وإ عد قلمها مقامًا
م�خ�ت��ارًا ل��ك تتبلغ بواسطته ك��ل االوراق
ّ
املوجهة اليك في املعاملة املذكورة.
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل �ب��ت اي� �ف ��ون س �م �ي��ر ال �ح �س �ن �ي��ة وكيلة
سمير خطار الحسنية سند ملكية بدل
ضائع للعقار  188عني وزين
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل�ب��ت ل�ي�ن��دا ل��وي��س خ��زاق��ه س�ن��د ملكية
ب��دل ض��ائ��ع ع��ن حصتها ف��ي العقار 940
الجية
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ب�لال ط��ال��ب العثمان س�ن��دي ملكية
ب� ��دل ض��ائ��ع ل �ل �ع �ق��اري��ن  1909بعاصير
و A 6/1239الناعمة
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب امل �ح��ام��ي م�ص�ط�ف��ى ق��اس��م فرحات
وك �ي��ل ن�ج�ي��ب ص��ال��ح ع ��زام امل �ش �ت��ري من
ش��رك��ة االراض� � ��ي وامل �ش ��اري ��ع العمرانية
ش.م.ل .س�ن��د ملكية ب��دل ض��ائ��ع للعقار
 1793الرميلة
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي هادي فاروق املصري وكيل
ُح� �س ��ن خ �ل �ي��ل ب � �غ� ��دادي مل ��ورث �ه ��ا حسني
خ�ل�ي��ل ب �غ��دادي س�ن��د ملكية ب ��دل ضائع

►

ع��ن ح�ص�ت�ه��ا ف��ي ال �ع �ق��ار  B 7/255برج
البراجنة
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات

بأنها تملك حصة ف��ي العقار رق��م /462
ج��دي�ت��ا وان ��ه ي��وج��د ع�ل��ى م�تن الصحيفة
ال �ع �ي �ن �ي��ة ل �ل �ع �ق��ار امل ��ذك ��ور اش� � ��ارة حجز
احتياطي على حصة محمد قاسم فرحات
ملصلحة نجيب خزعل بموجب القرار رقم
 28تاريخ  1954/2/24ومسجل تحت رقم
يومي  381تاريخ .1954/2/25
وق ��د اوض �ح��ت امل�س�ت��دع�ي��ة ب��أن�ه��ا ترغب
شطب اشارة الحجز املذكورة وفقًا لنص
امل��ادة  512أ م م فقرة  3و 4منها بعد ان
اوضحت ان ملف الحجز مفقود.
ف�ع�ل��ى م��ن ل��دي��ه اع� �ت ��راض او مالحظات
على طلب املستدعية ان يتقدم بها الى
قلم املحكمة خالل مهلة عشرين يومًا من
تاريخ النشر.
رئيس الكتبة
جورج أبو فيصل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط�ل��بً ن ��زار م�ح�م��د ش�م��س ال��دي��ن بصفته
وكيال عن نسيب علي عبد اللطيف سند
ملكية ب��دل ض��ائ��ع ع��ن ح�ص��ة امل��وك��ل في
القسم  12من العقار  4257بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
بالتكليف في عاليه
ماجد عويدات

إعالن قضائي
ت��دع��و امل �ح �ك �م��ة االب �ت��دائ �ي��ة امل��دن �ي��ة في
ال �ن �ب �ط �ي��ة امل� �س� �ت ��دع ��ى ض ��ده� �م ��ا ناديا
اس�م��اع�ي��ل ع�ي��اش وس�ه�ي��ل محمد زرقط
م ��ن ال�ن�ب�ط�ي��ة ال �ت �ح �ت��ا وم �ج �ه��ول��ي محل
االق ��ام ��ة ح��ال �ي��ًا ل�ل�ح�ض��ور ال �ي��ه الستالم
ن�س�خ��ة ع��ن االس �ت��دع��اء رق ��م 2008/146
امل�ق��دم م��ن ورث��ة اح�س��ان ح�م��دان بوكالة
امل �ح��ام��ي م�ح�م��د ح��اي��ك ب �م��وض��وع إزالة
شيوع للعقار رق��م  765النبطية التحتا
ال �ع �ق��اري��ة وات� �خ ��اذ م �ح��ل االق ��ام ��ة ضمن
ن�ط��اق املحكمة وال �ج��واب خ�لال عشرين
ي��وم��ًا ت�ل��ي ال�ن�ش��ر واال س�ي�ت��م ابالغكما
ب �ق �ي��ة االوراق ب��واس �ط��ة ال �ت �ع �ل �ي��ق على
ردهة املحكمة.
رئيس القلم
محمد عاصي

إعالن
عاليه
في
العقاري
من أمانة السجل
ً
طلب زي��اد جبرا ال�خ��وري بصفته وكيال
عن زينة حليم يونس وريما حليم يونس
س �ن��دات ملكية ب��دل ض��ائ��ع ع��ن حصص
موكلتيه في العقارين  948و 3124القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
بالتكليف في عاليه
ماجد عويدات

نشر خالصة استدعاء
امل � ��رج � ��ع :ق � � ��رار ح � �ض ��رة رئ � �ي ��س الغرفة
االب �ت��دائ �ي��ة االول � ��ى ف ��ي ال �ب �ق��اع املناوبة
تاريخ 2010/7/27
نوع االستدعاء :شطب اشارة حجز.
خالصة االستدعاء :بتاريخ 2010/7/24
ت �ق��دم��ت ن� �ج ��اح ن ��اي ��ف ف ��رح ��ات بوكالة
امل�ح��ام��ي ع�م��اد ه��اش��م ب��اس�ت��دع��اء سجل
ت�ح��ت رق��م  ،2010/739ع��رض��ت بموجبه

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طلب ص�لاح ًاحمد منصور جمال الدين
بصفته وكيال عن احمد حسني منصور
جمال ال��دي��ن سند ملكية ب��دل ضائع عن
حصة موكله في القسم  5من العقار 1116
كيفون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
بالتكليف في عاليه
ماجد عويدات
اعالن قضائي
ق��ررت ح�ض��رة رئيسة ال�غ��رف��ة االبتدائية
الثانية في البقاع القاضية كلنار سماحة
ب�ت��اري��خ  2009/8/6نشر خ�لاص��ة القرار
ال�ص��ادر ع��ن املحكمة بتاريخ 2009/8/6
برقم  2009/27باالستدعاء املقدم لديها
من املستدعي جوزف عزيز رومية بوكالة
املحامي نجم النجار واملسجل لديها برقم
أساس  2009/87تاريخ .2009/2/11
مضمون الحكم:
ً
أوال :اع �ل�ان وف� ��اة امل �ف �ق��ود روك� ��س عزيز
رومية في شهر شباط من العام .1989
ث��ان �ي��ًا :ت�ك�ل�ي��ف امل�س�ت��دع��ى ج ��وزف عزيز
روم� �ي ��ة االس �ت �ح �ص��ال ع �ل��ى ق � ��رار حصر
ارث للمتوفى امل��ذك��ور اع�ل�اه م��ن املرجع
القاضي املختص واي��داع صورة عنه في
امللف الحاضر.
رابعًا :الترخيص لورثته باستالم اموال
املتوفى روكس عزيز رومية املتروكة بعد
انقضاء ستة اشهر على هذا النشر.
خ��ام �س��ًا :اب �ل�اغ خ�لاص��ة ه ��ذا ال �ق ��رار الى
ام� ��ان� ��ة ال �س �ج ��ل ال � �ع � �ق ��اري ح �ي ��ث توجد
ل�ل�م�ت��وف��ى روك� ��س ع��زي��ز روم �ي��ة عقارات
ووض��ع اشارته على الصحائف العينية
ل �ه ��ذه ال� �ع� �ق ��ارات واش � � ��ارة ب ��أن ��ه ال يحق
ل��ورث �ت��ه ان ًي �ت �ص��رف��وا ب �ه ��ذه العقارات
تصرفًا ن��اق�لا للملكية أو منشئًا عليها
حقوقًا عينية اال بعد مضي ست سنوات

على نشر خالصة القرار الحالي وتكليف
امل �س �ت��دع��ي ج� ��وزف ع��زي��ز روم �ي��ة بإبراز
بيان بالعقارات او االسهم في العقارات
التي يملكها املتوفى روكس عزيز رومية
البالغ وانفاذ هذا البند من القرار.
س ��ادس ��ًا :اي �ف��اء ال �ن �ف �ق��ات ع �ل��ى ع��ات��ق من
عجلها.
زحلة في 2010/8/6
رئيس القلم
راغب شحادي
نشر فقرة حكمية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االولى في
البقاع املستدعى بوجهه محمد حسني
السيد املقيم سابقًا في جديتا واملجهول
محل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا او
من ينوب عنه قانونًا الى قلم املحكمة في
زحلة لتبلغ الحكم ال�ص��ادر ع��ن املحكمة
بتاريخ  2010/7/14باالستدعاء املقدم من
وهيب طانيوس قيقانو بوكالة املحامي
ع �م��اد ه��اش��م رق ��م ال �ق��رار  2010/160في
امللف .2010/632
خ�ل��اص� ��ة ال � �ح � �ك� ��م :ت � �ق� ��رر اع � �ت � �ب� ��ار اسم
امل � ًس �ت��دع��ى ض� ��ده م �ح �م��د ح �س�ين السيد
بدال من محمد حسن السيد واعتبار اسم
امل�س�ت��دع��ى ض ��ده ف��رح��ات اح �م��د فرحات
فرحان احمد فرحات كما تقرر اعالن عدم
قابلية العقارين رق��م  /1192/و/1196/
التويتة للقسمة عينًا بني الشركاء فيهما
وازال��ة الشيوع عن طريق بيعهما باملزاد
العلني ب�ين ال�ع�م��وم وف�ق��ًا للثمن املحدد
ف��ي ت�ق��ري��ر ال�خ�ب�ي��ر ع�ل��ى ان ي ��وزع الثمن
بني الشركاء كل بحسب مقدار ملكيته في
العقار.
للمستدعى ض ��ده امل��ذك��ور م�ه�ل��ة ثالثني
يومًا من تاريخ النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج ابو فيصل

