الثالثاء  27أيلول  2016العدد 2994

إعالنات

محمد وفـيــق عـبــد اللطيف كــالــو سندي
ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع ال ـع ـق ــار  935و937
وسطاني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب جوزف الياس الياس ملورثه الياس
شفيق الـيــاس شـهــادتــي قيد بــدل ضائع
العقارين  4755و 4249جزين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب صادق محمد شعيب ملوكلته رؤوفة
محمد ابــراهـيــم سند تمليك بــدل ضائع
للقسم  32من العقار  85الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب غطاس سعيد نقوال نصورة ملورثه
سـعـيــد ن ـقــوال ن ـص ــورة ش ـه ــادة قـيــد بــدل
ضائع العقار  561كرخا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب احمد عاطف عفاره ملوكليه جودت
م ـص ـط ـفــى الـ ـ ـ ــددا وم ـح ـم ــد س ـل ـيــم ال ــزي ــن
س ـنــدي تمليك ب ــدل ضــائــع للقسم  2من
العقار  1233الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب عـلــي نسيم احـمــد ال ـحــاج بوكالته
عن تينا نبيل الخطيب بصفتها مشتريه
م ــن م ــاه ــر عـصـمــت ب ـك ــداش  2400سهم
رقبة بموجب عقد بيع ممسوح لدى عدل
بيروت وجيه حاطون بالعدد 2011/1841
سند تمليك بدل عن ضائع باسم البائع
 /ماهر عصمت بكداش  2400سهم رقبة
للقسم  23من العقار  516راس بيروت.
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت الهام عفيف عطعوط سند تمليك
ب ــدل عــن ضــائــع للقسم  8مــن الـعـقــار 52
مصيطبة
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب احمد عدنان عبد الوهاب (جزائري)
مل ـ ــورث ـ ــه مـ ـحـ ـم ــود اح ـ ـمـ ــد عـ ـب ــد الـ ــوهـ ــاب
الصغير سند تمليك بــدل عن ضائع عن
حصة مورثه محمود احمد عبد الوهاب
الصغير بالعقار  257زقاق البالط

للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب املحامي فهد طالل نصار بالوكاله
عن املتروبوليت افرام كرياقوس بصفته
الــولــي الـعــام على اوق ــاف االبــرشـيــه سند
بــدل ضــائــع عــن وقــف فـقــراء امـيــون 1492
اميون الحق السطحي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت املـحــامـيــة فـطــوم محمد مصطفى
بالوكاله عن انطوان وريتا باالصاله عن
نـفـسـهــا وبــوكــالـتـهــا ع ــن شــربــل مخلوف
سند بدل ضائع للعقار  889راسكيفا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب غـيــث روم ــل دي ــب سـنــد ب ــدل ضائع
للعقار  B /4/5829اميون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب بالل الكردي بوكالته عن احد ورثة
محمد غسان مجذوب سندات تمليك بدل
ضائع  2و 5و 6و 646 /7و  8و 9و 10و11
و 646 / 12الحدادين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طـلــب نـبـيــل ب ـكــور ملــوكـلـيــه مـظـهــر خضر
وظافر يونس ومحمد رشاد هاشم سند
تمليك ب ــدل ضــائــع  A 4830/ 23زيـتــون
طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طـلـبــت ن ـج ــاة ف ــريــد املـصـطـفــى ع ــن ورث ــة
عيسى يــوســف عيسى امل ـعــروف بنسيم
عـيـســى س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار 1196
بقرزال
للمعترض  15يومًا أمني السجل العقاري
أمني السجل العقاري
تبليغ فقرة حكمية
مــن املحكمة االبـتــدائـيــة فــي جـبــل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
الـعـقــاريــة ،بــرئــاســة الـقــاضــي سيلفر ابــو
شـ ـق ــرا والـ ـق ــاضـ ـي ــن ن ــان ـس ــي ال ـق ـل ـعــانــي
وزينب رباب ،الى املستدعى ضدهما اسد
ونجيب نهرا ابــي خليل املجهولي محل
االقامة ،انه باستدعاء ازالــة الشيوع رقم
 ،2015/1683املقدم من املستدعي جورج
إيميه كرم بواسطة وكيله املحامي مارون
تابت ،صدر الحكم رقم  2016/360تاريخ
 2016/8/11قـضــى بــاعـتـبــار ال ـع ـقــار 45
نـهــر الــذهــب الـعـقــاريــة قــابــل للقسمة بني
ال ـشــركــاء فــي امل ـلــك وب ــازال ــة الـشـيــوع فيه
وف ـق ــا ملـ ـش ــروع االف ـ ـ ــراز امل ـق ـت ــرح م ــن قبل
املساح طوني طعمه والحائز على موافقة
التنظيم املدني تاريخ  2016/7/4بحيث
يخرج القسم  45/2من نصيب املستدعي

Tender Reference: CWL/SHT/916/1238/1239/1240
Concern Worldwide intends to award a number of works contracts for the rehabilitation of
Sub Standard Buildings throughout Akkar and with financial assistance from the European
Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO). The tender dossier is available
from:
HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar
Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleelmadani.org The deadline for submission of tenders is 16h00 on October 11, 2016.
(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process and reject all offers at any time.

فيما يـخــرج بنصيب املستدعى بوجهه
اســد أبــي خليل القسم  45/3واملستدعى
ب ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــه ن ـ ـج ـ ـيـ ــب أبـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـل ـ ـيـ ــل 45/4
وتضمينهم الـنـفـقــات وال ــرس ــوم بنسبة
حصة كل منهم في امللك مهلة االستئناف
خالل ثالثني يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
صـ ــادر ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
ال ـن ـب ـط ـي ــة بـ ـم ــوج ــب الـ ـطـ ـل ــب امل ـ ـقـ ــدم مــن
املستدعي فيصل حبيب نحلة بواسطة
وكـ ـيـ ـل ــه امل ـ ــدن ـ ــي حـ ـس ــن حـ ــايـ ــك ب ـت ــاري ــخ
 2016/9/5وال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـطـ ـل ــب ب ـم ــوج ـب ــه
شـطــب قـيــد مــؤسـسـتــه نـهــائـيــا م ــن قـيــود
السجل التجاري فــي النبطية واملسجلة
ب ــرق ــم /1205عـ ـ ـ ـ ـ ــام و/421خـ ـ ـ ـ ـ ــاص تـحــت
اس ـ ــم :مــؤس ـســة ن ـح ـلــة ال ـت ـج ــاري ــة تــاريــخ
 1993/1/21املــركــز :عـلــى الـعـقــار /1302
حـ ــاروف الـعـقــاريــة وب ـتــاريــخ 2016/9/6
تقرر النشر
الرقم املالي.124577 :
مهلة االعتراض عشرة ايام تلي اخر نشر
أمني السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب املحامي جورج نصار بالوكاله عن
احد ورثة فؤاد بولس سندات بدل ضائع
ل ـل ـع ـقــارات  23و 35و 37و 38و 45و49
و 51و 56و 70و 104و 105و 109و531
و 699و 930و 1064و 1067و 1152و1164
و 1291و 1302و 1305و 1310و1506
و 1895و 1952و 2046و 2047و2147
و 2148و 2176و 2204و 2234و2587
و 2592و 2627و 2947كفرعقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ن ـب ـيــل م ـخ ـت ــار ال ـط ـي ــاره
بالوكاله عن احد ورثة املرحومني يوسف
الرويهب واملاس عازار سندات بدل ضائع
للعقارات  17و 23و 96و 133و 158و406
و 544و 557و 558و 570وجـ ــه الـحـجــر
و 1616و 1634و 1682و 1697حامات و3
و 14سلعاتا و 375و 44و 122و 137و274
و 348و 349و 356و 634و 646كوبا و535
وجه الحجر.
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للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

رئيس القلم
محمد صبرا

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب مـيـشــال سـلـيــم سـعــد بــالــوكــالــه عن
احد ورثة خليل خطار سندات بدل ضائع
لـلـعـقــارات  566و 402و 340و 271و259
و 245و 199و 54دوق.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

تبليغ قضائي
صادر عن محكمة بداية النبطية
ي ـ ــدع ـ ــو ق ـ ـلـ ــم ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ب ــرئ ــاس ــة
القاضي املناوب عباس جحا وعضوية
الـ ـق ــاضـ ـي ــن امل ـ ـنـ ــاوبـ ــن وائـ ـ ـ ــل ع ـب ــدال ـل ــه
وح ـســن الـحـسـيـنــي ،عـلــي وع ـبــد املجيد
مـحـمــد م ـعــن رض ــا غ ـن ــدور واملـجـهــولــي
م ـح ــل االق ــام ــة ال ـح ـض ــور ال ـي ــه الس ـت ــام
اسـتـحـضــار ال ــدع ــوى ومــرف ـقــاتــه وبــاقــي
االوراق االخ ــرى واملسجلة بــرقــم اســاس
 2016/69بمادة ازالة شيوع للعقار رقم
 458الـنـبـطـيــة ال ـفــوقــا وامل ـقــامــة عليكما
مـ ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي دان ـ ـ ــي عـ ــرفـ ــات غـ ـن ــدور
بــوكــالــة امل ـحــامــي مـحـمــد قــانـصــو وعـلــى
كــل مـنـكـمــا ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة لــه ضمن
ً
نطاق املحكمة ما لم يكن ممثال بمحام
حيث يعد مكتبه مقامًا مختارًا واال جاز
ابالغ كل منكما االوراق وموعد الجلسة
بــواس ـطــة رئ ـيــس ال ـق ـلــم وال ـت ـع ـلـيــق على
ل ــوح ــة االع ــان ــات ض ـمــن م ـه ـلــة عـشــريــن
يومًا من تاريخ التبليغ.
رئيس القلم
محمد صبرا

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلـبــت املـحــامـيــة كــرولــن ان ـطــون انـطــون
بالوكاله عــن احــد ورثــة رومــانــوس نــادر
س ـن ــدات ب ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــارات  43و46
و 107و 14و 11كفرزينا و 215بسبعل عن
حصة البير ونورما نادر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب ميشال كميل بوجوده بالوكاله عن
مجد صقر سند بدل ضائع للعقار 4573
تنورين الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
تبليغ قضائي
صادر عن محكمة بداية النبطية
يدعو قلم هذه املحكمة برئاسة القاضي
املناوب عباس جحا وعضوية القاضيني
امل ـ ـ ـنـ ـ ــاوبـ ـ ــن وائـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه وحـ ـس ــن
ال ـح ـس ـي ـنــي ،ع ـل ــي وع ـب ــد امل ـج ـي ــد مـحـمــد
م ـع ــن رض ـ ــا غ ـ ـن ــدور وامل ـج ـه ــول ــي مـحــل
االقامة الحضور اليه الستالم استحضار
الدعوى ومرفقاته وباقي االوراق االخرى
واملسجلة بــرقــم اس ــاس  2016/73بمادة
ازال ـ ــة ش ـي ــوع لـلـعـقــار رق ــم  445النبطية
ال ـفــوقــا وامل ـقــامــة عليكما م ــن املـسـتــدعــي
حـ ـس ــن م ـح ـم ــد فـ ـخ ــري غ ـ ـنـ ــدور ب ــوك ــال ــة
املحامي محمد قانصو وعلى كل منكما
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق املحكمة
ً
ما لم يكن ممثال بمحام حيث يعد مكتبه
مقامًا مختارًا واال جــاز ابــاغ كــل منكما
االوراق وموعد الجلسة بواسطة رئيس
ال ـق ـلــم والـتـعـلـيــق ع ـلــى لــوحــة االع ــان ــات
ض ـم ــن م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
التبليغ.

تبليغ قضائي
صادر عن محكمة بداية النبطية
ي ـ ــدع ـ ــو ق ـ ـلـ ــم ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ب ــرئ ــاس ــة
القاضي املـنــاوب عباس جحا وعضوية
الـ ـق ــاضـ ـي ــن امل ـ ـنـ ــاوبـ ــن وائـ ـ ـ ــل ع ـب ــدال ـل ــه
وح ـســن الـحـسـيـنــي ،عـلــي وع ـبــد املجيد
مـحـمــد م ـعــن رض ــا غ ـن ــدور واملـجـهــولــي
م ـح ــل االقـ ــامـ ــة ال ـح ـض ــور ال ـي ــه الس ـت ــام
اسـت ـح ـضــار ال ــدع ــوى ومــرف ـقــاتــه وبــاقــي
االوراق االخ ــرى واملسجلة بــرقــم اســاس
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 1876النبطية الـفــوقــا واملـقــامــة عليكما
من املستدعي رانيا غالب غندور بوكالة
املحامي محمد قانصو وعلى كل منكما
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق املحكمة
ً
ما لم يكن ممثال بمحام حيث يعد مكتبه
مقامًا مختارًا واال جــاز ابــاغ كل منكما
االوراق وموعد الجلسة بواسطة رئيس
الـقـلــم والـتـعـلـيــق عـلــى لــوحــة االع ــان ــات
ض ـم ــن م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
التبليغ.
رئيس القلم
محمد صبرا
تبليغ قضائي
صادر عن محكمة بداية النبطية
ي ـ ــدع ـ ــو ق ـ ـلـ ــم ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ب ــرئ ــاس ــة
القاضي املـنــاوب عباس جحا وعضوية
الـ ـق ــاضـ ـي ــن امل ـ ـنـ ــاوبـ ــن وائـ ـ ـ ــل ع ـب ــدال ـل ــه
وح ـســن الـحـسـيـنــي ،عـلــي وع ـبــد املجيد
مـحـمــد م ـعــن رض ــا غ ـن ــدور واملـجـهــولــي
م ـح ــل االقـ ــامـ ــة ال ـح ـض ــور ال ـي ــه الس ـت ــام
اس ـت ـح ـضــار ال ــدع ــوى ومــرف ـقــاتــه وبــاقــي
االوراق االخ ــرى واملسجلة بــرقــم اســاس
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 444النبطية الفوقا واملقامة عليكما من
امل ـس ـتــدعــي رامـ ــي غــالــب غ ـن ــدور بــوكــالــة
املحامي محمد قانصو وعلى كل منكما
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق املحكمة
ً
ما لم يكن ممثال بمحام حيث يعد مكتبه
مقامًا مختارًا واال جــاز ابــاغ كل منكما
االوراق وموعد الجلسة بواسطة رئيس
الـقـلــم والـتـعـلـيــق عـلــى لــوحــة االع ــان ــات
ض ـم ــن م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
التبليغ.
رئيس القلم
محمد صبرا
إعالن شطب
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ  15ـ  9ـ 2016
ص ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2016/6/22ق ـ ـ ــرار عــن
حـضــرة الـقــاضــي امل ـشــرف قـضــى بشطب
ق ـيــد ال ـتــاجــر ه ــاي ــزف ــاك كـعـكــة ج ـيــان من
الـسـجــل ال ـت ـجــاري ال ـعــام رق ــم ،3009679
االسم التجاري "الجاكي للتجارة العامة"
رقم التسجيل املالي .3065800
للمتضرر مهلة عشرة أيام من تاريخ
النشر لالعتراض على هذا اإلجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض

