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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

اعالن قضائي
يـبـلــغ ال ــى املـنـفــذ عـلـيــه الـسـيــد رب ـيــع نــور
الدين صعب
املجهول محل االقامة
ً
عمال باحكام املــادة  /409/أ.م.م .تنبئكم
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت بـ ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2013/2209انذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من شركة سي اس
تــي للتسليفات ش.م.ل .ناتجًا عــن طلب
تنفيذ سند ديــن البالغ /1.250/د.أ عدا
الرسوم والفوائد واللواحق.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
ام ــامـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االن ـ ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـي ــذي
بطلب التنفيذ واالوراق املرفقة بــه علمًا
ان الـتـبـلـيــغ يـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء مهلة
عشرين يومًا على نشر هذا االعالن وعلى
تعليق نسخة عنه وعــن االن ــذار املــذكــور
على لــوحــة االعــانــات لــدى دائ ــرة تنفيذ
بـيــروت ويـصــار بعد انقضاء هــذه املهلة
ومهلة االن ــذار التنفيذي البالغة عشرة
ً
ايــام الــى متابعة التنفيذ بحقكم اصــوال
حتى اخر الدرجات.
مأمور تنفيذ بيروت
سعد مشموشي
تبليغ فقرة حكمية
مــن املحكمة االبـتــدائـيــة فــي جـبــل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
العقارية ،املؤلفة من الرئيسة سيلفر ابو
شقرا والقاضيني نانسي القلعاني وزينب
رب ـ ــاب ،ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم ابــراه ـيــم
ومحمد ونسيب ونجيب محمود رشيد
ورت ـي ـب ــة وزه ـي ــة رش ـي ــد ورؤوف عـبــاس
رشيد ورفيعة عباس باز املجهولي محل
االقامة ،انه باستدعاء ازالــة الشيوع رقم
 2010/1708املقدمة من املستدعيني خالد
ونـبـيــل بــديــع رش ـيــد بــواس ـطــة وكيلهما
امل ـح ــام ــي س ـعــد رن ـ ــو ،صـ ــدر ال ـح ـكــم رقــم
 2015/350ت ــاري ــخ  2015/11/3قضى
بازالة الشيوع في العقار  722عني سعادة
العقارية عن طريق طرحه للبيع باملزاد
العلني للعموم ولـصــالــح الـشــركــاء على
ان يـعـتـمــد اس ــاس ــا ل ـل ـطــرح ف ــي امل ــزاي ــدة
االول ــى املبلغ املـقــدر مــن الخبير والبالغ
/1630300/د.أ.
وتضمينهم الـنـفـقــات وال ــرس ــوم بنسبة
حصة كل منهم في امللك مهلة االستئناف
خالل ثالثني يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فرنسوا الياس
يـبـلــغ ال ــى امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم ورث ـ ــة امل ــرح ــوم
مرتضى السيد محمد نــور الــديــن وهــم:
ماجدة محمد سمان وسلطان نور الدين
وحسني نور الدين ونور الدين نور الدين
ورويدة نور الدين وازهار الدين ومحمد
نور الدين
ً
عمال باحكام امل ــادة /409/أ.م.م .تنبئكم
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت بـ ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2011/549انــذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
حسني عبدالله زيتون وناتجًا عن طلب
تـنـفـيــذ ع ـقــد ت ــأم ــن بـقـيـمــة $/135000/
مئة وخمسة وثالثني الف دوالر اميركي
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بان التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املـهـلــة ومـهـلــة االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي البالغة
عـ ـش ــرة ايـ ـ ــام ال ـ ــى م ـتــاب ـعــة ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ــى
ً
م ـتــاب ـعــة ال ـت ـن ـف ـيــذ بـحـقـكــم اصـ ـ ــوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
دعوة
صادرة عن القضاء املستعجل في بيروت
قـســم الـقــاضــي ج ــاد مـعـلــوف ال ــى املــدعــى
عـلـيـهــا شــركــة ام ـت ـثــال خـلــف وشــركــاء هــا

ممثلة بالسيد عفيف قناديلو املجهولة
املقام.
ي ـط ـل ــب ح ـ ـضـ ــورك ال ـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـم ــة او
ارســال وكيل قانوني عنك لتبلغ االوراق
ب ــال ــدع ــوى امل ـق ــام ــة ب ــوج ـه ــك م ــن امل ــدع ــي
الجمعية الثقافية تيكيان بــرقــم اســاس
 2016/14بموضوع اخالء ،على ان تعتبر
مبلغًا االوراق بعد انقضاء عشرين يومًا
مــن تــاريــخ النشر واللصق سندًا للمادة
/409/أ.م.م.
الكاتب زياد شعبان
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طـلــب كــامــل اح ـمــد غــريــب ملــوكـلـتــه امــانــه
نذير بشاره احد ورثــة نذير متى بشارة
شـهــادة قيد بــدل ضائع للعقار  470دير
ميماس
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
في مرجعيون وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طـلــب احـمــد حـســن عـبــدالـلــه ش ـهــادة قيد
بـ ــدل ض ــائ ــع لـحـصـتــه ف ــي ال ـع ـق ــار 6939
حاصبيا
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
في مرجعيون وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب طانيوس الـيــاس شلهوب بوكالته
عن علي خليل طويل وكيل احمد محمد
صـ ـ ـ ــادق ل ـح ـص ــة اح ـ ـمـ ــد م ـح ـم ــد ص ـ ــادق
شهادة قيد بــدل ضائع في العقار 2455
الخيام
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
في مرجعيون وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2015/268 :
املنفذ :ورث ــة املــرحــومــن محمود وطــارق
الحسيني وكليهما املحامي عبدالغني
زكور الهندي.
املنفذ عليه :علي محمود مــراد طرابلس
شــارع املـطــران املتفرع مــن ســاحــة الكيال
محل مبيع اثريات وانتيكا.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ طــراب ـلــس رق ــم  2013/802تــاريــخ
 2015/3/16ب ـم ـت ــاب ـع ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـلــى
حصص املنفذ عليه فــي الـعـقــارات /101
و /103و 109و /110و  /321و/322
و /549و  /46و /491و /498و/503
و /111و /113و /118و /80و/555
و /572مزرعة النهرية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
حـ ـص ــص املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
املذكورة اعاله.
العقار /101مــزرعــة النهرية :ارض سقي
تزرع خضار يقع ضمن البيوت السكنية،
مساحته/86/ :م ،2يحده غربًا :العقارات
 102و 103و 104شـ ــرقـ ــا :الـ ـعـ ـق ــار 116
ً
وطريق عام ،شماال :العقارات  102و103
و 104و 106جـنــوبــا :طــريــق ومـجــرى ماء
عام ،التخمني لحصة املنفذ عليه البالغة
 /82.353/سـهـمــا ،$/74/ :ب ــدل ال ـطــرح:
.$/45/
العقار /103مــزرعــة النهرية :ارض سقي
تزرع خضار يقع ضمن البيوت السكنية،
مساحته/43/ :م ،2يحده غربًا مجرى ماء
ً
ع ــام ،شــرقــا :الـعـقــار  ،101ش ـمــاال :العقار
 104ومـجــرى مــاء عــام ،جنوبًا :العقارين
 101و ،102التخمني لحصة املنفذ عليه
الـبــالـغــة /82.353/سـ ـهـ ـم ــا ،$/37/ :بــدل
الطرح.$/22/ :

ال ـع ـق ــار /109م ـ ــزرع ـ ــة ال ـن ـه ــري ــة :يـحـتــوي
غرفتني قديمتني من الجذوع واالخشاب
غير صالحتني للسكن مساحته/108/ :
م ،2يحده غربًا :العقار  ،108شرقًا :مجرى
ً
ماء عام ،شماال :العقار  108ومجرى ماء
عام ،التخمني لحصة املنفذ عليه البالغة
/82.353/س ـ ـه ـ ـمـ ــا ،$/93/ :ب ــدل ال ـط ــرح:
.$/56/
الـعـقــار /110م ــزرع ــة الـنـهــريــة :قــائــم عليه
بـ ـن ــاء ك ـن ــاي ــة عـ ــن ق ـب ــو وطـ ــابـ ــق ارض ـ ــي،
مساحته :حوالي /80/م 2وباقي املساحة
بور ،مساحة مجمل العقار 798 :م ،2يحده
غربًا :مجرى ماء عام يشكل حدود منطقة
الهد العقارية ،شرقًا :العقارات  106و107
و 111و 112وحــدود منطقة الهد وطريق
ً
عام ،شماال :مجرى ماء عام يشكل حدود
منطقة الهد العقارية ،جنوبًا :العقارين
 99و ،112الـتـخـمــن لحصة املـنـفــذ عليه
البالغة /82.353/سـهـمــا ،$/1200/ :بدل
الطرح.$/720/ :
الـعـقــار /321م ــزرع ــة الـنـهــريــة :ارض بعل
مشجرة زيتون ،مساحته  133م ،2يحده
ال ـع ـقــارات غــربــا 304 :و 318و 320شــرقــا:
ً
 313والـطــريــق الـعــام ،شـمــاال 313 :و،314
ج ـنــوبــا 320 :وال ـطــريــق ال ـع ــام ،التخمني
لـحـصــة املـنـفــذ عـلـيــه الـبــالـغــة /61.765/
سهمًا ،$/86/ :بدل الطرح.$/52/ :
العقار /322مزرعة النهرية :حاكورة بعل
مـشـجــرة زي ـت ــون ،مـســاحـتــه 53م ،2يحده
الـ ـعـ ـق ــارات غ ــرب ــا 323 :وال ـط ــري ــق ال ـع ــام،
ً
شــرقــا 312 :و ،339شـمــاال 302 :والطريق
العام ،جنوبًا ،339 :التخمني لحصة املنفذ
عليه الـبــالـغــة /61.765/س ـه ـم ــا،$/34/ :
بدل الطرح.$/20/ :
العقار /549مــزرعــة النهرية :يقع بالقرب
م ــن ن ـه ــر االسـ ـ ـط ـ ــوان ارض س ـق ــي ت ــزرع
خضار ضمنها بعض االشجار املختلفة
مساحته4390 :م ،2يحده غربًا :العقارين
 548و 550وحـ ـ ـ ــدود م ـن ـط ـقــة ك ـف ــر ح ــرة
ال ـع ـق ــاري ــة ،ش ــرق ــا :ال ـع ـق ــار  550وم ـجــرى
ً
ماء عــام ،شماال :مجرى ماء عــام ،جنوبًا:
ال ـع ـقــاريــن  550و ،548الـتـخـمــن لحصة
امل ـن ـفــذ عـلـيــه ال ـبــال ـغــة /66.666/سـ ـهـ ـم ــا:
 ،$/4268/بدل الطرح.$/2561/ :
العقار /46مــزرعــة النهرية :يقع بالقرب
م ــن ن ـهــر االسـ ـط ــوان ارض س ـقــي سـلـيــخ،
مساحته2500 :م ،2يحده غربًا :العقار 45
ومجرى ماء عــام ،شرقًا :مجرى ماء عام،
ً
شـمــاال وجـنــوبــا :الـعـقــار  45ومـجــرى ماء
عام ،التخمني لحصة املنفذ عليه البالغة
/82.353/س ـه ـمــا ،$/3003/ :بــدل الطرح:
.$/1802/
الـعـقــار /491م ــزرع ــة الـنـهــريــة :ارض بعل
سليخ تــزرع حبوب ،مساحته 2500 :م،2
يحده العقارات غربًا 478 :و 492ومجرى
ماء عــام ،شرقًا 478 :و 488و 490وطريق
ً
ع ــام ،ش ـم ــاال 478 :و 488و ،490جـنــوبــا:
 490وطــريــق ومـجــرى مــاء عــام ،التخمني
لحصة املنفذ عليه البالغة /50/سـهـمــا:
 ،$/1300/بدل الطرح.$/781/ :
ً
العقار /498مــزرعــة النهرية :يبعد قليال
ع ــن ال ـب ـي ــوت ال ـس ـك ـن ـيــة وهـ ــو عـ ـب ــارة عن
ارض بعل سليخ تزرع حبوب ،مساحته:
3916م ،2يـ ـح ــده الـ ـعـ ـق ــارات غ ــرب ــا497 :
ً
وطريق عام ،شرقًا 499 :و 501شماال499 :
وطريق عام ،جنوبًا 501 :و ،497التخمني
لـحـصــة املـنـفــذ عـلـيــه الـبــالـغــة /66.666/
سهمًا ،$/2720/ :بدل الطرح.$/1632/ :
الـعـقــار /503م ــزرع ــة الـنـهــريــة :قــائــم عليه
اربـ ـع ــة اب ـن ـي ــة س ـك ـن ـيــة احـ ــد االب ـن ـي ــة مــن
طابقني واثنني منهما دوبالكس وواحد
ارضــي مساحة االبنية حوالي  190/م،2
وال ـب ــاق ــي م ــن ال ـع ـقــار ب ــور يـ ــزرع ح ـبــوب،
مساحته8516 :م ،2يحده العقارات غربًا:
 ،475ش ــرق ــا 502 :وح ـ ــدود مـنـطـقــة الـهــد
ً
العقارية ،شماال 495 :و 496و ،502جنوبًا:
 475وحـ ـ ـ ــدود م ـن ـط ـقــة الـ ـه ــد ال ـع ـق ــاري ــة،
ال ـت ـخ ـمــن ل ـح ـصــة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه ال ـبــال ـغــة
/66.666/سهمًا ،$/14247/ :بدل الطرح:
.$/8548/
ال ـع ـق ــار /111م ـ ــزرع ـ ــة ال ـن ـه ــري ــة :ي ـقــع في
م ـن ـط ـقــة س ـك ـن ـيــة ع ـل ــى ط ــري ــق عـ ــام ب ـلــدة
الهد قسم منه بور وقسم اخر قائم عليه
بـنــاء مــن طابقني السفلي كناية عــن قبو
وارضــي مساحته حوالي 150م 2مساحة
كامل العقار155 :م ،2يحده غربًا :العقار

 ،110ش ــرق ــا :ط ــري ــق ومـ ـج ــرى مـ ــاء ع ــام،
ً
ش ـمــاال :الـعـقــار  ،112جـنــوبــا :طــريــق عــام،
ال ـت ـخ ـمــن ل ـح ـصــة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه ال ـبــال ـغــة
/82.353/س ـه ـمــا ،$/1475/ :بــدل الطرح:
.$/885/
ال ـع ـقــار /113مـ ــزرعـ ــة ال ـن ـهــريــة :ح ــاك ــورة
ضمنها بركة ماء ،مساحته90 :م ،2يحده
غ ــرب ــا :ال ـع ـق ــار  ،112ش ــرق ــا :ط ــري ــق ع ــام،
ً
شـ ـم ــاال :ح ـ ــدود مـنـطـقــة ال ـه ــد ال ـع ـقــاريــة،
جنوبًا :العقار  112وطــريــق ،مجرى ماء
عام ،التخمني لحصة املنفذ عليه البالغة
/36.028/س ـ ـه ـ ـمـ ــا ،$/34/ :ب ــدل ال ـط ــرح:
.$/21/
العقار /118مزرعة النهرية :يوجد ضمنه
ب ـع ــض اش ـ ـجـ ــار الـ ــزي ـ ـتـ ــون ويـ ـق ــع ضـمــن
منطقة سكنية مساحته245 :م ،2يحده
غربًا :طريق عام يشكل حدود منطقة الهد
ً
العقارية ،شرقًا :العقار  ،29شماال :حدود
منطقة الهد العقارية ،جنوبًا :العقار 112
وطريق مجرى ماء عام ،التخمني لحصة
امل ـن ـفــذ عـلـيــه ال ـبــال ـغــة /82.353/سـ ـهـ ـم ــا:
 ،$/210/بدل الطرح.$/126/ :
ال ـع ـقــار /80م ــزرع ــة ال ـن ـهــريــة :تـصــل الـيــه
ع ـبــر ط ــري ــق فــرع ـيــة وهـ ــو ض ـمــن منطقة
سـكـنـيــة وعـ ـب ــارة ع ــن ارض ب ـعــل سليخ
تــزرع حـبــوب ،مساحته 4055 :م ،2يحده
غ ــرب ــا :ال ـع ـقــاريــن  76و ،79ش ــرق ــا :طــريــق
ً
ع ــام ،ش ـم ــاال :الـعـقــاريــن  76و 79وطــريــق
ع ــام ،جـنــوبــا :الـعـقــاريــن  75و 76وطــريــق
عام التخمني لحصة املنفذ عليه البالغة
/66.666/س ـه ـمــا ،$/2253/ :بــدل الطرح:
.$/1352/
الـعـقــار /555م ــزرع ــة الـنـهــريــة :تـصــل اليه
ع ـبــر طــريــق فــرعـيــة وه ــو ض ـمــن الـبـيــوت
الـسـكـنـيــة وعـ ـب ــارة ع ــن ارض ب ـعــل ت ــزرع
حـ ـب ــوب ويـ ـم ــر ف ــوق ــه خـ ــط ت ــوت ــر ع ــال ــي،
مساحته5111 :م ،2يحده العقارات :غربًا:
 553و 554و ،81شرقًا 554 :و 556و، 553
ً
شماال 556 :و 558و ،82جنوبًا 558 :و82
و ،81التخمني لحصة املنفذ عليه البالغة
/66.666/س ـه ـمــا ،$/2840/ :بــدل الطرح:
.$/1704/
الـعـقــار /572م ــزرع ــة الـنـهــريــة :هــو ضمن
البيوت السكنية وتصل اليه عبر طريق
ف ــرعـ ـي ــة عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن ارض بـ ـع ــل سـلـيــخ
ت ــزرع ح ـبــوب ،مـســاحـتــه 338 :م ،2يحده
ً
العقارات :غربًا ،472 :شرقًا ،464 :شماال:
 ،472جنوبًا ،573 :التخمني لحصة املنفذ
عليه البالغة /50/سـهـمــا ،$/141/ :بدل
الطرح.$/85/ :
تـ ــاريـ ــخ الـ ـحـ ـج ــز ،2013/11/5 :ت ــاري ــخ
ت ـ ـس ـ ـج ـ ـي ـ ـلـ ــه ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـجـ ـ ــل الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري:
.2013/12/2
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :الـخـمـيــس في
 2016/5/12الساعة الواحدة بعد الظهر
ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ حـلـبــا .للراغب
بالدخول باملزايدة دفــع مثل بــدل الطرح
املقرر نقدًا او تقديم كفالة قانونية وافية
ً
واتخاذ محال القامته ضمن نطاق دائرة
تنفيذ حلبا اذا كــان مقيمًا خارجها واال
ع ــد ق ـلــم ه ــذه ال ــدائ ــرة م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا له
ودفع عالوة على البدل مبلغ مليون ل.ل.
كنفقات تــدفــع امــانــة بــاســم دائ ــرة تنفيذ
حلبا وعلى الشاري رسم الداللة واالحالة
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي الياس ريشا
ينفذ البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
باملعاملة  2014/453بوجه انوش ارابيان
وهالة خليل سندات وشهادة قيد تأمني
ً
وعقد تأمني وعقد تحويل عقد تحصيال
ملبلغ /79919.49/د.أ .اضافة الى الفوائد
والرسوم.
ويجري التنفيذ على القسم B/18/877
غــاديــر مساحته  135م.م .وهــو بموجب
االفــادة العقارية مدخل وصالون وطعام
و 3غـ ــرف وم ـط ـبــخ وح ـم ــام ــان وش ــرف ــات
ويقع في الطابق الثامن وبالكشف تبني
ان الواقع مطابق لالفادة العقارية ـ ـ البالط
ال ــرئ ـي ـس ــي رخـ ـ ــام رمـ ـ ـ ــادي ب ـ ــاط ال ـغ ــرف
موزاييك والحمامني واملطبخ والشرفات
سيراميك املجلى غرانيت بني وله خزائن

املنجور الخارجي املنيوم بني مع زجاج ـ ـ
االبواب الداخلية خشب والباب الرئيسي
خ ـش ــب م ــاس ـي ــف ـ ـ ـ ـ ـ لـ ـه ــذا ال ـق ـس ــم مــوقــف
سـيــارة ويـشـتــرك بملكية القسمني  1و3
تاريخ قــرار الحجز  2015/2/17وتاريخ
تسجيله .2015/3/2
ب ــدل تخمينه /135000/دوالر امـيــركــي
وبــدل طرحه  /81000/دوالر اميركي او
ما يعادله بالعملة الوطنية.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2016/5/10الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر في قاعة محكمة كسروان .للراغب
بــال ـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب شك
مصرفي منظم المر حضرة رئيس دائرة
تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم ك ـفــالــة واف ـيــة
م ــن اح ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة
ويتحمل رسوم التسجيل والداللة وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
الـعــائــدة للقسم مــوضــوع املــزايــدة وعليه
ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق الــدائــرة
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
ينفذ جورج الخوري يوسف زوين بوجه
منتهى الخوري يوسف زويــن باملعاملة
 2015/972قـ ـ ـ ــرار الـ ـغ ــرف ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة
التاسعة في جديدة املنت رقم 2014/398
ت ــاري ــخ  2014/9/22الـ ــذي قـضــى بــازالــة
ال ـش ـيــوع ف ــي ال ـع ـقــار  611الــزع ـي ـتــرة عن
ط ــري ــق ب ـي ـعــه ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي مـســاحـتــه
 1265م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية
ارض بعل مشجرة عريش وبعض اشجار
مختلفة ضمنها بئر ماء جمع وبالكشف
تبني ان الــواقــع مطابق لــافــادة العقارية
ولـ ــه واجـ ـه ــة ط ــري ــق وض ـم ـن ــه ب ـئ ــر جـمــع
بحالة الخراب.
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف 2015/11/28
وتاريخ تسجيله 2015/12/3
بــدل تخمني وطــرح العقار  611الزعيترة
 /75900/دوالر ام ـيــركــي او م ــا يـعــادلــه
بالعملة الوطنية.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2016/6/8الـســاعــة الثانية عـشــرة ظهرًا
فـ ــي قـ ــاعـ ــة م ـح ـك ـم ــة ك ـ ـ ـسـ ـ ــروان .ل ـل ــراغ ــب
بــال ـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب شك
مصرفي منظم المر حضرة رئيس دائرة
تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم ك ـفــالــة واف ـيــة
م ــن اح ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة
وي ـت ـح ـم ــل رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـي ــل والـ ــداللـ ــة
كما عليه االط ــاع على قـيــود الصحيفة
العينية العائدة للعقار موضوع املزايدة
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يـبـلــغ ال ــى املـنـفــذ عـلـيــه عـلــي اح ـمــد امـهــز
املجهول املقام
ً
عـمــا بــاحـكــام امل ــادة  409أ.م.م .تحيطكم
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت ع ـل ـمــا بـ ــان لــديـهــا
فــي املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2014/163
انـ ــذارًا تنفيذيًا مــوجـهــا الـيـكــم مــن طالب
ال ـت ـن ـف ـيــذ ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل.
ناتجًا عــن طلب تنفيذ سند ديــن بقيمة
/12667/د.أ .ع ـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد والـ ــرسـ ــوم
واملصاريف وعليه تدعوكم هــذه الدائرة
لـلـحـضــور ال ـي ـهــا شـخـصـيــا او بــواسـطــة
وكيل قانوني الستالم االنــذار التنفيذي
واالوراق املرفقة به علمًا بان التبليغ يتم
قانونًا بانقضاء مهلة عشرين يومًا على
نـشــر ه ــذا االعـ ــان وع ـلــى تـعـلـيــق نسخة
عنه وعــن االن ــذار املــذكــور ومرفقاته على
لوحة االعالنات لدى دائرة تنفيذ بيروت
ويـصــار بعد انـقـضــاء هــذه املهلة ومهلة
االنــذار التنفيذي البالغة عشرة ايــام الى
ً
م ـتــاب ـعــة ال ـت ـن ـف ـيــذ بـحـقـكــم اصـ ـ ــوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكية عيسى

