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االطالع لدى هذه الدائرة.

مأمور التنفيذ
هال خليل

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2010/417
الرئيس فيصل مكي
طــالــب الـتـنـفـيــذ :م ـصــرف ش ـمــال افــريـقـيــا
ال ـت ـجــاري ش.م.ل .وكـيـلــه املـحــامــي عماد
السبع.
املنفذ عليه :علي محسن سعد
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ف ـت ــح اع ـت ـم ــاد
ف ــي ال ـح ـس ــاب ال ـ ـجـ ــاري وكـ ـش ــف ح ـســاب
وعـقــد تــأمــن وعـقــد زي ــادة تــأمــن للمبلغ
/300000/دوالر أم ـيــركــي ع ــدا ال ـفــوائــد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ2010/3/4 :
تاريخ تبليغ االنذار.2012/12/12 :
تاريخ قرار الحجز التنفيذي.2014/5/6 :
تاريخ تسجيله.2014/6/5 :
تاريخ محضر الوصف.2014/6/21 :
تاريخ تسجيله.2014/12/9 :
بيان العقار املطروح للبيع ومشتمالته:
اسهم املنفذ عليه علي محسن سعد 1200
س ـهــم ف ــي ال ـق ـســم رق ــم  5م ــن ال ـع ـقــار رقــم
/3451املصيطبة.
ي ـح ـتــوي ع ـلــى ثـ ــاث غـ ــرف نـ ــوم وداري ـ ــن
وصالون وغرفة طعام ومطبخ وحمامني
افـ ــرن ـ ـجـ ــي وعـ ـ ــربـ ـ ــي ومـ ـ ــدخـ ـ ــل وزاروب
وفــرنــدتــن واح ــدة منها مـحــاطــة بــزجــاج
وارب ـ ــع ش ــرف ــات وف ـق ــا ل ــاف ــادة الـعـقــاريــة
تاريخ .2014/10/22
مساحته/298/ :م.م.
ً
ح ــدود الـعـقــار  /3451املصيطبة :شماال
العقار رقم  145و ،5144غربًا امالك عامة،
شــرقــا الـعـقــار رقــم  3450وجـنــوبــا العقار
.3452
قيمة التخمني /325.500/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح املحدد من رئيس دائرة تنفيذ
بيروت /195300/ :دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم االرب ـع ــاء
الواقع فيه  2015/11/25الساعة العاشرة
صباحًا فــي دائ ــرة تنفيذ بـيــروت ـ ـ قصر
العدل.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
للمرة االولــى  1200سهم في القسم  5من
العقار رقــم  /3541املصيطبة املوصوف
اعـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـش ــراء تنفيذًا
الحكام املواد  973و 978و 983من االصول
امل ــدنـ ـي ــة ،ان ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة بــاملــزايــدة
لــدى صـنــدوق الخزينة أو احــد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا م ــوازي ــا لـبــدل ال ـط ــرح ،او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ،
وعليه اتـخــاذ مـقــام مختار لــه فــي نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال عد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه ايضًا في
خــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحــالــة ،اي ــداع كامل الثمن باسم رئيس
دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة
أو اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة تـحــت طائلة
اعــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
وال ـن ـف ـق ــات ب ـمــا ف ـيــه رسـ ــم دالل ـ ــة خمسة
بــاملــايــة م ــن دون ح ــاج ــة الن ـ ــذار او طلب
وذلـ ـ ــك خ ـ ــال ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
صدور القرار باالحالة ،للراغب في الشراء
االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور التنفيذ
سعد مشموشي
انذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي طارق طربيه)
م ــوج ــه ل ـل ـم ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــا مـ ــادونـ ــا ج ــورج
الـ ـخ ــوري امل ـق ـي ـمــة اس ــاس ــا ف ــي جـعـيـتــا ـ ـ
ال ـس ـه ـي ـلــة الـ ـط ــري ــق ال ـ ـعـ ــام غـ ــالـ ــوري Le
 manoireاساسًا وحاليًا مجهولة املقام.
تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور امامها
ب ــال ــذات أو بــواس ـطــة مـمـثـلـكــم الـقــانــونــي
لتبلغ االنــذار التنفيذي واالوراق املرفقة
بـ ــه وصـ ـ ـ ــورة ال ـح ـك ـم ــن ال ـ ـصـ ــادريـ ــن عــن
املحكمة املارونية املوحدة رقم 2013/33
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2015/2/6و2015/4/16
ومــرفـقــاتـهـمــا بــاملـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رقــم

 2015/262واملـقــامــة بوجهكم مــن املنفذ
ماريو فؤاد قزما بموضوع تنفيذ الفقرة
 1و 2و 3و 8مــن البند الثاني مــن الحكم
الروحي تاريخ  2015/2/6وتنفيذ الحكم
الروحي تاريخ  2015/4/16وفقًا ملنطوقه
واللذين قضيا:
 1ـ ـ ـ ـ إي ــاء الـسـيــد مــاريــو ف ــؤاد قــزمــا حق
مـ ـش ــاه ــدة واصـ ـطـ ـح ــاب االب ـ ـنـ ــة مــاي ـي ـفــا
وذل ـ ـ ــك مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة مـ ــن م ـســاء
الجمعة االولى من الشهر ولغاية الساعة
ال ـخــام ـســة م ــن م ـس ــاء االح ـ ــد ال ـ ــذي يـلــي،
م ــن امـ ــام كـنـيـســة ال ـص ـعــود ف ــي الـضـبـيــة
باشراف خوري الرعية أو من ينتدبه.
 2ـ ـ ـ ـ إي ــاء الـسـيــد مــاريــو ف ــؤاد قــزمــا حق
مشاهدة الطفل الرضيع جون مدة ثالث
س ــاع ــات ف ــي ال ـش ـهــر ،اث ـن ــاء ت ــواج ــده في
لبنان بمناسبة اصطحابه االبنة ماييفا،
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة ولـ ـغ ــاي ــة ال ـس ــاع ــة
الـســابـعــة م ــن م ـســاء الـجـمـعــة االولـ ــى من
الشهر ،في كنيسة الصعود ـ ـ ضبية.
 3ـ ـ إيالء السيد فؤاد قزما وزوجته ناهدة
نعيمة حــق مشاهدة حفيديهما ماييفا
وجون من الساعة الرابعة ولغاية الساعة
السادسة من مساء السبت الثالث من كل
شهر من امام كنيسة الصعود ـ ـ ضبية.
 8ـ ـ بالزام السيدة مادونا جورج الخوري
باشراك زوجها السيد ماريو فــؤاد قزما
فــي جميع ال ـقــرارات التربوية والصحية
واطالعه على كل املستجدات في حينه.
امــا الحكم الــروحــي بتاريخ 2015/4/16
فقضى:
 1ـ ـ التأكيد على ان مضمون القرار الصادر
في  2015/2/6ال يمكن فصل اي بند من
بـنــوده عــن بعضهما ،كــون اي اخــال في
القرار الذي صدر تحت عنوان :قرار نفقة
معجلة ومشاهدة واصطحاب ،يؤدي الى
تعطيل العمل في سائر البنود ،وتتحمل
الجهة املعطلة املسؤولية القانونية امام
ال ـق ـض ــاء امل ـخ ـت ــص ف ــي ح ـ ــال ثـ ـب ــوت أي ــة
مخالفة.
 2ـ ـ إيكال مهمة االشراف على تنفيذ قرار
املشاهدة واالصطحاب الى رئيس مخفر
درك انطلياس أو من ينتدبه ،حتى اشعار
آخر.
وعليكم الحضور ضمن املهلة القانونية
واال يـسـقــط حـقـكــم ب ــاالع ـت ــراض ويـتــابــع
ً
ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ــوج ـه ـك ــم اص ـ ـ ـ ــوال ح ـت ــى اخ ــر
الــدرجــات وعليكم اتخاذ محل اقامة لكم
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إنذار بوجوب تنظيف عقار
يبلغ الى مالكي العقار رقم  719الباشورة
وهم:
ـ ـ خلدون عارف الصباغ
ـ ـ محي الدين عبد القادر قزاز
ـ ـ موفق عبد القادر قزاز
ـ ـ ماهر عبد املجيد الخطيب
ـ ـ أنس عارف الصباغ
إن محافظ مدينة بيروت.
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى امل ــرس ــوم رق ــم  11593تــاريــخ
2014/5/19
بناء على احكام قانون البلديات الصادر
ب ــامل ــرس ــوم االش ـت ــراع ــي رق ــم  118تــاريــخ
 77/6/30وال سيما امل ــواد  67و 74و76
منه.
بناء على احكام قوانني وانظمة البناء
بـنــاء على احـكــام امل ــادة  164مــن القانون
رق ــم  88/60تــاريــخ  12آب  1988املتعلق
بالرسوم والعالوات البلدية.
بـ ـن ــاء ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرار رق ـ ــم  1292الـ ـص ــادر
ع ـ ــن مـ ـح ــاف ــظ م ــديـ ـن ــة بـ ـ ـي ـ ــروت ب ـت ــاري ــخ
 1993/11/6وال سيما املواد  3و 4و 5منه.
نـ ـن ــذرك ــم ان م ـ ــن ي ـ ـنـ ــوب ع ـن ـك ــم ق ــان ــون ــا
ب ـ ــوج ـ ــوب ت ـن ـظ ـي ــف ع ـ ـقـ ــاركـ ــم رق ـ ـ ــم 719
ال ـب ــاش ــورة ـ ـ ـ ـ شـ ــارع داوود ع ـمــون ـ ـ ـ ـ من
النفايات واالوساخ التي اصبحت مرتعًا
للحشرات والقوارض وباتت تشكل خطرًا
على السالمة العامة ،خالل مهلة اقصاها
شـهــر واحـ ــد غـيــر قــابــل لـلـتـجــديــد اال في
حاالت استثنائية يعود تقديرها لإلدارة،
ويعتبر تاريخ التبليغ تاريخًا صحيحًا
لسريان مفعول االنذار.
اذا ل ــم يـنـفــذ االنـ ـ ــذار ف ــي امل ـه ـلــة امل ـع ـطــاة،
تقوم بلدية بيروت باعمال التنظيف على
نفقتكم ومسؤوليتكم الـخــاصــة .تسجل

ه ـ ــذه امل ـب ــال ــغ ع ـل ــى ال ـص ـح ـي ـفــة الـعـيـنـيــة
للعقار وتعتبر دينًا ممتازًا على العقار
لصالح بلدية بيروت.
بيروت في  27تموز 2015
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 2002
إعالن
يعلن رئـيــس بـلــديــة انـطـلـيــاس والـنـقــاش
عـ ــن اج ـ ـ ـ ــراء م ـ ــزاي ـ ــدة ع ـم ــوم ـي ــة ب ـطــري ـقــة
ال ـظ ــرف امل ـخ ـتــوم ،ع ــائ ــدة لـتـلــزيــم تــوريــد
وتركيب وتشغيل عدادات الوقوف العابر
وتحصيل واردات ـه ــا وفـقــا للنظام الـعــام
ل ـلــوقــوف ع ـلــى ج ــوان ــب ال ـط ــرق ــات ،وذل ــك
فــي مــركــز البلدية عند الـســاعــة العاشرة
م ــن ق ـب ــل ظ ـه ــر ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت الـ ــواقـ ــع فــي
.2015/11/14
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون امل ـ ـق ـ ـبـ ــولـ ــون :الـ ـش ــرك ــات
واملؤسسات أو ائتالف الشركات العاملة
ذات اخ ـت ـص ــاص وخـ ـب ــرة ف ــي م ـثــل هــذه
ً
االعمال والتي سبق لها ان نفذت اعماال
مـمــاثـلــة ،وع ـلــى ان ت ـكــون تـلــك الـشــركــات
مسجلة في غرفة التجارة ـ ـ فئة اولى ـ ـ
ـ ـ الضمان املؤقت/100.000.000 :ل.ل .مئة
مليون ليرة لبنانية.
ـ ـ قيمة دفـتــر ال ـشــروط/1.500.000 :ل.ل.
مليون وخمسماية الف ليرة.
تقدم الـعــروض بالبريد املضمون املقفل
ع ـل ــى ان ت ـص ــل الـ ــى م ــرك ــز ال ـب ـل ــدي ــة قـبــل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اخر يوم
عمل يسبق املوعد املحدد لهذه املناقصة.
يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
والـكـشــف الـتـقــديــري طيلة اوق ــات ال ــدوام
الرسمي.
انطلياس في 2015/10/8
رئيس البلدية
ايلي ابو جوده
التكليف 1907
إعالن
ّ
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ان م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء م ـحــوالت ملعمل
ال ـج ـي ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــراري ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـتـ ــدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 10481/ت ــاري ــخ
 2015/9/22قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/11/27عند نهاية الــدوام الرسمي
الساعة .11,00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /130 000/ل.ل.
ّ
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/10/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2012
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
الـعـقــاريــة ،بــرئــاســة الـقــاضــي سيلفر أبــو
شـ ـق ــرا ،ت ـق ــدم امل ـح ــام ــي م ـي ـشــال سـمـعــان
بـصـفـتــه مـنـفــذ وص ـي ــة امل ــرح ــوم ــة فــريــدة
ي ـع ـقــوب ل ـبــان بــاس ـتــدعــاء س ـجــل بــالــرقــم
 ،2015/1907يـطـلــب ف ـيــه ش ـطــب اش ــارة
اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ــي م ـ ــن م ـح ـك ـمــة
االس ـت ـئ ـن ــاف امل ــدن ـي ــة االول ـ ــى ف ــي بـعـبــدا
رق ــم  93/534امل ـس ـتــأن ـفــون ورثـ ــة جليلة
م ـس ـع ــد ي ــون ــس مـ ـنـ ـص ــور ش ـل ـي ـط ــا رزق
ورفــاقــه املسجلة برقم يومي  144تاريخ
 1993/6/11عــن صـحـيـفــة ال ـع ـقــار 1016
عشقوت العقارية واملسجلة برقم يومي
 144ت ــاري ــخ  1983/6/11ع ــن صـحـيـفــة
العقارين  1017و 1486عشقوت العقارية
وشـ ـط ــب اشـ ـ ـ ــارة اعـ ـ ـ ــادة م ـح ــاك ـم ــة م ـقــدم
ملـحـكـمــة اس ـت ـئ ـنــاف ج ـبــل ل ـب ـنــان املــدنـيــة
االول ــى رق ــم  985/27مــن طــالـبــي االع ــادة
ورثـ ـ ــة ال ـن ـق ـيــب ج ـ ــان تـ ـي ــان ف ــري ــده ل ـبــان

ورفاقهم املسجلة برقم يومي  671تاريخ
 1985/3/6عن صحائف العقارات 1016
و 1017و 1486و 1487عشقوت العقارية
وش ـط ــب اش ـ ــارة اس ـت ـح ـضــار دعـ ــوى رقــم
 83/534املقدمة ملحكمة استئناف جبل
لبنان املدنية من املستأنفني ورثة جليلة
مسعد اوالد منصور شليطا رزق املسجلة
برقم يومي  1592تاريخ  1983/6/27عن
صحيفة العقار  1487عشقوت العقارية
سندًا للمادة /512أ.م.م .مهلة املالحظات
واالعـتــراض خالل عشرين يومًا تبدأ من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
تنفذ شركة ماستركار ش.م.م .باملعاملة
 2004/355بــوجــه ري ـمــون سـجـيــع سابا
ً
سندات دين تحصيال ملبلغ /77350/د.أ.
عدا الفوائد واللواحق.
وي ـجــري الـتـنـفـيــذ عـلــى الـقـســم 19/1558
بـلــوك  Aصــربــا ،مساحته  140م.م .وهو
بموجب االف ــادة الـعـقــاريــة مــدخــل وثــاث
غرف ودار وطعام ومطبخ وحمام وخالء
وش ـ ــرف ـ ــات .وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان ال ــواق ــع
مـطــابــق ل ــاف ــادة ال ـع ـقــاريــة واملــواص ـفــات
على الشكل الـتــالــي :بــاط املــدخــل والــدار
والطعام وشرفة الدار رخام ،بالط الغرف
والكوريدور موزاييك ،املنجور الرئيسي
ميرنتي والباقي خشب معاكس مدهون،
الـحـمــامــان سـيــرامـيــك واحــدهـمــا مكتمل.
املـ ـنـ ـج ــور ال ـ ـخـ ــارجـ ــي أل ــومـ ـنـ ـي ــوم فـضــي
وزج ـ ــاج .امل ـط ـبــخ س ـيــرام ـيــك وبــورس ـلــن
واملـ ـجـ ـل ــى رخ ـ ـ ــام مـ ــع خ ـ ــران ـ ــات خـشـبـيــة
وخزانة حائط في غرفتني .البناء مجهز
بمصعد وبأنترفون.
تاريخ قــرار الحجز  2004/2/26وتاريخ
تسجيله .2004/3/6
وبـ ـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـس ــم  19/1558ب ـلــوك
 Aص ــرب ــا /245000/د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
/147000/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2015/12/8الساعة  11.00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شيك مصرفي
منظم الم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة واال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن تلزيم
تجري مؤسسة مياه لبنان الشمالي في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا مــن يــوم
االثنني الواقع فيه  2015/11/16مناقصة
ع ـمــوم ـيــة ل ـت ـقــديــم اعـ ـم ــال اعـ ـ ــادة تــزفـيــت
الطرقات وتبليط االرصفة واملمرات ملدة
عام.
ف ـع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالشـ ـت ــراك ف ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـحـصــول عـلــى دفـتــر الـشــروط
املـعــد لـهــذه الـغــايــة مــن مـكــاتــب املؤسسة
ال ــواق ـع ــة ف ــي ال ـطــابــق الـ ـح ــادي ع ـشــر من
مبنى كبارة الكائن في شارع صالح الدين
كبارة ـ ـ طرابلس (هاتف.)06/626742 :
تقدم العروض في مهلة أقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد إجراء املناقصة ،ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام
املهندس جمال ّ
كريم
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/502
م ــوج ــه الـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ض ـ ـ ــده :م ــوس ــى
مـخــائـيــل مــوســى غ ـجــر ـ ـ ـ ـ م ــن راسـمـسـقــا
ومجهول محل االقامة حاليًا.
بالدعوى املقدمة من املستدعيني طوني
ولـ ـي ــم ن ــاص ـي ــف ونـ ـيـ ـك ــوال س ـه ـي ــل نـصــر
بــوكــالــة املـحــامـيــة ه ـن ــادي الـسـحـمــرانــي.
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ت ــدع ــوك هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة السـ ـت ــام الـحـكــم
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر عـ ـنـ ـه ــا ب ـ ــرق ـ ــم  144بـ ـت ــاري ــخ
 2015/9/21املتضمن ازال ــة الـشـيــوع في
العقار رقم  8433منطقة زيتون طرابلس
العقارية عن طريق بيعه بــاملــزاد العلني
ل ـل ـع ـمــوم ل ـص ــال ــح الـ ـش ــرك ــاء امـ ـ ــام دائـ ــرة
التنفيذ املختصة ،وتــوزيــع نــاتــج الثمن
والرسوم بني الشركاء كل بنسبة حصته
في امللكية ،وذلك خالل مهلة ثالثني يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن قضائي
بتاريخ  2015/10/22قرر رئيس محكمة
بــدايــة صيدا القاضي جــورج مزهر نشر
خــاصــة عــن االسـتــدعــاء امل ـقـ ّـدم مــن خالد
ّ
واملسجل برقم 2015/1892
محمد مــراد
وال ــذي يطلب فيه شطب إش ــارة الدعوى
عن العقار  260الرمادية واملسجلة برقم
ي ــوم ــي  385ت ــاري ــخ  1938/12/8دع ــوى
مقامة لدى حاكم صلح صور 1938/12/7
من رامز غزاوي ضد سليم وحيد.
َ
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يوما من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
بتاريخ  2015/10/22قرر رئيس محكمة
بــدايــة صيدا القاضي جــورج مزهر نشر
خــاصــة عــن االسـتــدعــاء املـقـ ّـدم مــن زينب
ص ـب ـحــي واملـ ـس ـ ّـج ــل ب ــرق ــم 2015/1893
وال ــذي يطلب فيه شطب إش ــارة الدعوى
عــن الـقـســم  9مــن ال ـع ـقــار رق ــم  1628بــرج
الشمالي.
َ
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
بتاريخ  2015/9/22وبـنـ ً
ـاء للطلب تقرر
شطب قيد التاجر حسن داوود فرحات
م ــن ق ـي ــود ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري ف ــي صـيــدا
وه ـ ــو م ـس ـج ــل ب ــرق ــم  /6110ع ـ ــام تـحــت
االسم التجاري صيدلية فرحات ومركزه
فــي صــور العقار  1904كما وشـطــب قيد
مؤسسته مــن الـسـجــل ال ـخــاص املسجله
بـ ــرقـ ــم  /1678خ ـ ـ ــاص وبـ ـنـ ـف ــس اس ـم ــه
التجاري وفــي نفس املركز بملك فرحات
ورقمها املالي .16774
للمعترض عشرة أيام
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو
دعوة
إن مـحـكـمــه صـ ــور ال ـشــرع ـيــه الـجـعـفــريــه
ت ــدع ــو ري ـنــاغ ـيــل عـ ــوف ل ـل ـم ـثــول امــام ـهــا
نهار االثنني في  2015/11/30بالدعوى
املقامه مــن علي زهير عــوف مــاده إثبات
ط ـ ــاق غ ــرف ــه ال ـق ــاض ــي س ـم ــاح ــه الـشـيــخ
حسن عبدالله وفــي حــال التخلف يعتبر
قلم هذه املحكمه املرجع الصالح البالغك
كــافــه االوراق الــرسـمـيــه بـمــا فيها الحكم
القطعي.
رئيس قلم
محكمه صور الشرعيه الجعفريه
محمد علي ّ
حمام
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب محمد ابراهيم سعدية بوكالته عن
احــد ورث ــة زم ــزم محمود سـنــدات تمليك
ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــارات  90و 419و 649و
 685منطقة كفرحبو
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب محمد جهاد بزال بوكالته عن ورثة
مـحـمــد ف ــائ ــز ال ـي ـمــق س ـن ــدي تـمـلـيــك بــدل
ضائع  44و 144/ 52منطقة الحدادين
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

