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اعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ فــي محكمة
امل ــن .فعلى راغ ــب ال ـشــراء ان ي ــودع قبل
املـبــاشــرة بــاملــزاد قيمة الـطــرح أو تقديم
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة ايـ ــام تلي
االحــالــة ،عليه اي ــداع كــامــل الثمن تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم /126م2014/
املـنـفــذ :ورث ــة املــرحــوم ان ـطــوان السكاف
وه ـ ــم :ك ــاك ــي ون ـه ــون ــد وج ــرج ــي ونــزيــه
انطوان السكاف
وكيلهم املحامي جوزف وديع شمعون
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم :ايـ ـل ــي بـ ـج ــان ــي وك ـي ـلــه
املحامي وليد عيد
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائرة تنفيذ بعبدا رقم  2013/774تاريخ
ً
 2014/7/9تـحـصـيــا ملـبـلــغ /41000/
دوالر أميركي عدا اللواحق والفوائد.
تاريخ تحويل قرار الحجز2014/3/26 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2014/3/29 :
العقار املطروح للبيع :كامل القسم رقم 4
من العقار رقم  3028البوشرية مستودع
في السفلي له نزلة سيارة ضمنه حمام
ومتخت حديد له بــاب مع مدخل بدرج
م ــن م ــدخ ــل ال ـب ـنــاء الــرئ ـي ـســي يستعمل
ل ـت ـخــزيــن ق ـط ــع الـ ـسـ ـي ــارات املـسـتـعـمـلــة
مـسـتــودع والـقـســم مــؤجــر مــن سركيس
ون ــرس ـي ــس س ـي ـمــون ـيــان م ـســاح ـتــه 580
م.م .خ ــاض ــع ل ـن ـظ ــام م ـل ـك ـيــة ال ـط ــواب ــق
لـ ــه اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال الـ ـن ــزل ــة وفـ ـق ــا ل ـخــري ـطــة
االفــراز يشترك بملكية الحق رقــم  1و.3
بـخـصــوص حـقــوق االنـتـفــاع واالرت ـفــاق
وغـ ـي ــره ــا راج ـ ـ ــع ال ـق ـس ــم واحـ ـ ـ ــد .تــأمــن
درجة اولى لصالح بنك لبنان والخليج
ش.م.ل .قيمة الـتــأمــن مئة مليون ليرة
لبنانية ف ـقــط .زيـ ــادة عــامــل االسـتـثـمــار
راجع القسم واحد .حجز تنفيذي صادر
ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ امل ــن رق ــم 2004/319
ملصلحة زكــريــا شــابــو حـجــز احتياطي
رقــم  2014/344صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ
بعبدا ملصلحة طوني هبر.
قيمة التخمني/377000/ :دوالر أميركي
قيمة الطرح /226200/ :دوالر أميركي
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فـ ـي ــه  2015/2/20الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ في
مـحـكـمــة امل ـ ــن .ف ـع ـلــى راغ ـ ــب الـ ـش ــراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم 2012/860
املنفذ :بنك عوده ش.م.ل .وكيله املحامي
اندره نهرا
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ان ـ ــور ن ـصــر ب ــو ان ـط ــون ـ ـ
الـقـعـقــور ـ ـ ـ ـ ش ــارع ســانــت اي ـلــي ـ ـ ـ ـ بناية
نصر بو انطون.
السند التنفيذي :عقد قرض وكشوفات
ً
حساب تحصيال ملبلغ  /66630/دوالر
اميركي والفائدة واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2013/2/19 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2013/3/13 :
ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار
رق ــم  766زرعـ ــون قـطـعــة ارض مـنـحــدرة
ضمنها اشجار صنوبر ونباتات برية
مساحته  1915م.م .يـحــده غــربــا العقار
ً
رقم  768شرقًا مجرى ماء شتوي شماال
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  779ج ـن ــوب ــا ط ــري ــق ع ــام
اظـهــرت حــدود هــذا العقار وفقًا ملصور

الـتـحــديــد وال يــوجــد ت ـج ــاوز باملحضر
الفني رقم .2011/809
قيمة التخمني/345000/ :دوالر أميركي
قيمة الطرح /207000/ :دوالر أميركي
املــزايــدة :ستجري يــوم الخميس الواقع
فـ ـي ــه  2015/2/26الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ في
مـحـكـمــة امل ـ ــن .ف ـع ـلــى راغ ـ ــب الـ ـش ــراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـل ــب يـ ــاسـ ــر ب ـش ـي ــر ال ـ ــدب ـ ــس ب ـص ـف ـتــه
ال ـش ـخ ـص ـيــة س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
للقسم  23من العقار  1512عاليه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب ط ــارق رم ـضــان عـيــاد وكـيــل سعد
الــديــن مرعي املــرعــي املشتري مــن احمد
مـحـمــد ع ـبــود س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  3201القسم  A 10عرمون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـل ــب فـ ـه ــد حـ ـي ــدر نـ ـج ــم ب ــوك ــالـ ـت ــه عــن
بيرو جــورج دبــاس بصفته الشخصية
وب ــوك ــالـ ـت ــه عـ ــن ش ـ ـ ــارل ج ـ ـ ــورج دبـ ــاس
وبوكالته عن روي جورج دباس بصفته
الـشـخـصـيــة وبــوكــال ـتــه ع ــن ج ــي ج ــورج
دبـ ــاس س ـن ــدات مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع عن
حصصهم في العقار  1721كفرمتى
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب سـمـيــر زيـ ـ ــدان ال ـف ـغــالــي بــوكــالـتــه
عــن ب ــول صـبــري نـعــوم غ ــزي اح ــد ورثــة
ص ـب ــري ن ـع ــوم غـ ــزي س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ــدل
ضائع للعقار  1578بحمدون املحطة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب علي حسني بري بوكالته عن فادي
حسن ابــو عز وكيل اسعد علوي اسعد
تونسي احــد ورث ــة عـلــوي اسـعــد علوي
ت ــون ـس ــي (سـ ـ ـع ـ ــودي ال ـج ـن ـس ـي ــة) سـنــد
ملكية بدل ضائع للعقار  579القماطية
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب خ ـل ـيــل ن ــدي ــم رزق وك ـي ــل واص ــف
اح ـم ــد وس ـ ــام ع ــز ال ــدي ــن وك ـي ــل نجيبه
سعدالله اديب عبد الواحد سند ملكية
بدل ضائع عن حصتها في العقار 821
بعبدا
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ابراهيم احمد فرحات وكيل عامر
عـلــي ح ـيــدر س ـنــدات ملكية ب ــدل ضائع
للعقار  35 ،12 ،11 /478حارة حريك

للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عبد العزيز محمود الـغــول وكيل
انور الزير الغول سند ملكية بدل ضائع
للعقار  A 12/2470برج البراجنة
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت هند مخايل معلوف وكيلة شربل
مخايل معلوف سند ملكية بدل ضائع
للعقار  4/2995الحدث
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ابراهيم عزيز عزيز باالصالة عن
نفسه وملوكليه مريم غــوزال عزيز عزيز
وري ـت ـشــارد عــزيــز عــزيــز س ـنــدات تمليك
بدل ضائع بحصصهم بالعقار /765/
البوشرية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جــان فــرج اوري ــان ملوكلته ساميه
بولس حرب بصفتها احد ورثــة بولس
ن ـص ــر ح ـ ــرب س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
بحصة املورث بالعقار  /5528/بسكنتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب قيصر ابــراهـيــم ابــو ن ــادر بصفته
احد ورثــة املالكة ايجاني سليم سعادة
سند تمليك بدل ضائع بالعقار /250/
القسم  /14/بيت الككو باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت ن ــادي ــا والـ ـه ــام ون ــورم ــا ال ـيــاس
الـ ـط ــوي ــل س ـ ـنـ ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
بـحـصـصـهــم بــال ـع ـقــار  /4488/الـقـســم
 /12/برج حمود.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب انطوني حنا جعجع وكيل سعيد
لـحــود لـحــود سـنــدي ملكية بــدل ضائع
للعقارين  1620 ،850بريح
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب ابو زين
إعالن
دعوى رقم 2014/885
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
الى املستدعى ضدهم :نقوال وسيسيليا
خليل ابــي فــرح ومخائيل حنا شحاده
وايـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون ان ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــو س ـ ــاس ـ ــن وعـ ـم ــر
وابــراه ـيــم جــرجــس مــوســى مــن كفرعقا
ً
أصال ومجهولي االقامة حاليًا.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االسـتــدعــاء ومربوطاته املــرفــوع ضدكم
م ــن ن ــاص ـي ــف رزق الـ ـل ــه ب ــدع ــوى ازال ـ ــة
شـيــوع فــي الـعـقــار  268منطقة كفرعقا
العقارية وذلك خالل مهلة عشرين يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن وان تأخذوا

مقامًا لكم بنطاق هــذه املحكمة وتبدوا
مالحظاتكم الخطية على الدعوى خالل
م ـه ـل ــة خ ـم ـس ــة ع ـش ــر ي ــوم ــا مـ ــن ت ــاري ــخ
التبليغ واال فكل تبليغ لكم تعليقًا على
باب ردهة هذه املحكمة باستثناء الحكم
النهائي يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن بيع باملعاملة 2012/1533
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الجمعة في
 2015/1/30الساعة الثانية عشرة ظهرًا
سيارة املنفذ عليه جورج انطوان يونان
مــاركــة هـيــونــداي  i10مــوديــل  2012رقم
ً
/439085/ب ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيلته املحامية جويل بطرس
البالغ  $/18120/عدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/8550/واملـ ـط ــروح ــة ل ـل ـمــرة
الثانية ب ـس ـعــر $/5900/أو مــا يعادلها
بالعملة الوطنية وإن رســوم امليكانيك
قد بلغت حوالي  /525.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب كريم سالم في بيروت
األشــرف ـيــة نــزلــة ال ـش ـحــروري مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و ٪5رسم
بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2014/141
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الجمعة في
 2015/1/30ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
والنصف ظهرًا سيارة املنفذ عليه دانيال
ناجي حداد ماركة هيونداي  10iموديل
 2013رق ــم /365840/ج الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .وكيلته املحامية جويل
بطرس البالغ  $/19099/عــدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/7650/واملطروحة
بسعر  $/6500/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
/525.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـحــدد إلــى مــرآب مجاعص فــي بيروت
خلف قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

 2ـ ـ ـ ـ ـ دع ـ ـ ــوى م ـق ــام ــة مـ ــن ال ـس ـي ــد عـلــي
الحسيني ضد وداد العابد برقم يومي
 /251/تاريخ .1948/3/6
 3ـ ـ حجز احتياطي ملصلحة علي حسني
الحسيني عـلــى حـصــة آل الـعــابــد برقم
يومي  /867/تاريخ .1949/9/8
 4ـ ـ دعوى من عبد الغني نصوح محمد
علي بك العابد ورفاقه ضد وداد زوجة
نظير العابد ورفاقها برقم يومي /138/
تاريخ .1955/1/19
 5ـ ـ ـ ـ ـ الئـ ـح ــة اس ـت ـك ـم ــال الـ ـن ــواق ــص فــي
الدعوى املقدمة من نصوح وشركاه ضد
وداد وشــركــاهــا تتضمن طـلــب تجديد
ال ــدع ــوى ب ــرق ــم ي ــوم ــي  /1379/تــاريــخ
.1960/11/4
 6ـ ـ دع ــوى مــن وداد الـعــابــد وشــركــاهــا
ض ــد عـبــد الــرح ـمــن ال ـعــابــد بــرقــم يــومــي
 /633/تاريخ .1955/3/30
 7ـ ـ دعــوى قسمة مــن وداد العابد ضد
بقية املالكني برقم يومي  /1811/تاريخ
.1963/12/16
 8ـ ـ دعوى مقامة من سنية العابد ضد
صبري حمادة وجوزيف السكاف برقم
يومي  /711/تاريخ .1964/6/30
 9ـ ـ دعوى استئنافية من سنية العابد
ضـ ــد وداد الـ ـع ــاب ــد وص ـ ـبـ ــري حـ ـم ــادة
وجــوزيــف الـسـكــاف بــرقــم يــومــي /594/
تاريخ .1965/3/27
 10ـ ـ دعــوى تمييزية مقامة مــن سنية
العابد ضد وداد العابد وصبري حمادة
وجــوزيــف الـسـكــاف بــرقــم يــومــي /406/
تاريخ .1966/3/10
ف ـع ـل ــى مـ ــن ل ــدي ــه اعـ ـ ـت ـ ــراض ان ي ـت ـق ـ ّـدم
بـمــاحـظــاتــه خـطـيــا امـ ــام ه ــذه املحكمة
خـ ــال م ـه ـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
النشر.
الكاتب
محمد مأمون حيدر.

مفقود
غادرت العاملة الفليبينية Rose Marie
 Contaoi Correaم ــن م ـنــزل مشغليها
سوزان محمد ايمن طيبي ،الرجاء ممن
يعرف عنها شيئًا االتصال على الرقم:
03/964487
غ ــادرت العاملة  Joy Cedullo Diazمن
الجنسية الفيليبينية منزل مخدومها،
الرجاء ممن يعرف عنها شيئًا االتصال
على الرقم03/333643 :

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب م ـعــن مـحـمــد رض ــا بــوكــال ـتــه عن
سمير علي الخطيب بصفته احد ورثة
علي محمد الخطيب وريث محمد علي
الـخـطـيــب سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع عن
حـصــة م ــورث ــه  /مـحـمــد عـلــي الخطيب
بالعقار  3540منطقة االشرفية
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير
إعالن
ألم ــان ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري ال ـث ــان ـي ــة فــي
الشمال
طلب بطرس الدويهي شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  4439اهدن
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ق ـ ـ ــرر رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـغـ ــرفـ ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة فــي
بـعـلـبــك ال ـقــاضــي عـلــي ع ــراج ــي بـتــاريــخ
 2014/12/23نشر خالصة االستدعاء
امل ـ ـس ـ ـجـ ــل ب ـ ــرق ـ ــم  2014/477تـ ــاريـ ــخ
 2014/12/22املقدم من املستدعي ربيع
خ ـل ـي ــل ع ـم ــر ب ــوك ــال ــة املـ ـح ــام ــي حـســن
الحاج حسن لشطب اشارات الدعوى عن
العقار رقــم  /110/من منطقة مجدلون
العقارية:
 1ـ ـ دعوى من فاطمة شريف العابد ضد
زهرة اليوسف برقم يومي  /226/تاريخ
.1944/4/1

في المكتبات

