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◄ إعالنات رسمية ►
قيمة الطرح بعد التخفيض/555187/ :
دوالر اميركي.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـح ــدد
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــة ت ــاري ــخ
 2016/12/16الساعة العاشرة صباحًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا ـ ـ ـ املبنى الجديد.
شروط املزايدة :فعلى الراغب في الشراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق الــدائــرة كما عليه وبـخــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته كـمــا عليه وب ـخــال عشرين
ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دفـ ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة خمسة باملاية والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي ع ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2015/186
املتكونه فيما بني:
املنفذ :ناجي عبدو وكيله املحامي جان
الحشاش.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :خ ـض ــر ف ـض ــل ده ـي ـن ــي /
العباسية.
السند التنفيذي :ثــاثــة شيكات بقيمة
 42.242د.أ .عـ ـ ــدا ال ـ ـفـ ــوائـ ــد والـ ــرسـ ــوم
واللواحق.
تاريخ التنفيذ.2015/6/12 :
تاريخ قرار الحجز.2015/10/5 :
تاريخ تسجيله.2015/10/6 :
تاريخ محضر الوصف.2016/3/3 :
تاريخ تسجيله.2016/3/5 :
العقار املطروح للبيع:
الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  101م ـن ـط ـق ــة ال ـع ـبــاس ـيــة
العقارية مساحته  4330م 2يحتوي على
بنائني حالتهما جيدة ،االول يتألف من
طــابـقــن ،ارض ــي عـبــارة عــن محطة لبيع
املـحــروقــات تحتوي على مكتب وحمام
وم ـس ـت ــودع وغ ـس ـيــل وت ـش ـح ـيــم وغــرفــة
م ـحــرك ومـظـلــة ومـطـلــع درج ي ــؤدي الــى
ص ــال ــة عـ ــرض وحـ ـم ــام وغ ــرف ــة صـغـيــرة
مـســاحـتــه  350م 2تـقــريـبــا ،واول عـبــارة
عن شقة سكنية مساحتها  300م ،2اما
البناء الثاني عبارة عن دوبلكس يتألف
مــن طابقني ارض ــي واول مساحته 300
م ،2املساحة املتبقية من العقار عبارة عن

حديقة مشجرة باشجار متنوعة.
التخمني 1.200.000 :د.أ.
بدل الطرح 720.000 :د.أ.
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :يــوم االربـعــاء
الواقع فيه  2016/12/14الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا امـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
لـلــراغــب بــال ـشــراء ايـ ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ ص ــور ،وعليه اتـخــاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وب ـخ ــال ثــاثــة اي ــام
ت ـل ــي ق ـ ــرار االحـ ــالـ ــة ع ـل ـيــه اي ـ ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبـخــال عـشــريــن يــومــا دفــع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/194
املنفذ :محمد حبيب بزيع.
املنفذ عليها :اهيال علي بزيع.
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2016/11/14ت ـ ـقـ ــرر اب ـ ــاغ
املـنـفــذ عـلـيـهــا اه ـيــا عـلــي بــزيــع املقيمة
ف ـ ــي زب ـ ـقـ ــن ومـ ـجـ ـه ــول ــة مـ ـح ــل االقـ ــامـ ــة
حاليًا بــوجــوب الحضور الــى قلم دائــرة
تـنـفـيــذ ص ــور لـتـبـلــغ االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واملستندات املرفقة باملعاملة التنفيذية
رقــم  2016/194موضوعها تنفيذ حكم
شرعي اثبات طالق واال اعتبر كل تبليغ
لك ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/83
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
وكيله املحامي نبيل عبدامللك.
املنفذ عليه :حسن احمد حايك /صور.
بتاريخ  2016/11/30تقرر ابــاغ املنفذ
عليه حسن احمد حايك املقيم في صور
ومـجـهــول مـحــل االقــامــة حــالـيــا بــوجــوب
ال ـح ـضــور ال ــى ق ـلــم دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ صــور
لـتـبـلــغ االن ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي وامل ـس ـت ـنــدات
املرفقة باملعاملة التنفيذية رقم 2014/83
واال اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة
قانونيًا.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب ع ـص ــام ح ـس ــن ي ــاس ــن احـ ــد ورث ــة
حسني محمود ياسني سندي ملكية بدل
ضائع للعقارين  2780 ،2783عانوت
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب حـســام سـلـيــم راسـبـيــه وكـيــل غــازي
م ـح ـمــود ابـ ــو ح ـم ــزة احـ ــد ورث ـ ــة مـحـمــود
اسـمــاعـيــل اب ــو حـمــزة سـنــدي ملكية بــدل
ضائع للعقارين  1و 2مرستي
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت فريال حسن ذياب سند ملكية بدل
ضائع للعقار  14/128سبلني
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب مــالــك ع ـصــام ك ـن ـعــان وك ـيــل سهيل
نــايــف ح ـم ــاده اح ــد ورث ــة نــايــف مسعود
ح ـ ـ ـمـ ـ ــاده س ـ ـ ـنـ ـ ــدات مـ ـلـ ـكـ ـي ــة بـ ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقارات ،2212 ،2211 ،1889 ،1354 ،1352
 2885غريفة
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب امل ـحــامــي دانـ ــي رزق بــالــوكــالــه عن
نعيم سمير كرم سند بدل ضائع للعقار
 231كفرصغاب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب رونالد عاطف الخوري بالوكاله عن
هناء ديــاب سند بــدل ضائع للعقار 613
رشكيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب املحامي الـيــاس توما بالوكاله عن
اغــوب اوردكـيــان سند بــدل ضائع للعقار
 456توال البترون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت عاهده توفيق حمود ملورثها فوزي
صالح سند بدل ضائع للعقار  170الهري.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ناظم حليم ابــي املنى وكيل عاطف
فريد عبد النور املشتري من فريد الياس
عبد النور سند ملكية بدل ضائع للعقار
 1000بطلون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـلـ ـب ــت م ـ ــاج ـ ــدة مـ ـحـ ـم ــد عـ ـل ــي ال ـح ـل ـب ــي
بصفتها الشخصية سـنــدات ملكية بدل
ضائع لحصتها في االقسام  15 ،7 ،5 ،4من
العقار  1455بحمدون املحطة وطلب نبيل
محمد علي الحلبي بصفته الشخصية
سند ملكية بدل ضائع لحصته في العقار
 15/1455بحمدون املحطة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا

أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلـبــت روال مـحـمــود ع ــزام وكـيـلــة غـســان
وبـســام ف ــؤاد الحلبي سـنــدي ملكية بــدل
ضائع لحصتهم في العقار  369بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن بيع باملعاملة 2016/647
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2016/12/16الساعة  11:30ظهرًا سيارة
املنفذ عليه داود صالح زهر الدين ماركة
 CHANGAN BENNI-MINIموديل 2014
ً
رقــم /155837/ج الخصوصية تحصيال
لــديــن طــالــب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وكيله املحامي رامي باسيل البالغ
 $/8316/عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ
 $/3000/واملطروحة بسعر  $/3000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /1.380.000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى مـ ـ ـ ــرآب الـ ـبـ ـن ــك فـ ــي بـ ـي ــروت
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب
شركة البيجو مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن قضائي
صادر عن محكمة جويا املدنية ـ ـ الرئيس
منال فارس
رقم الدعوى  2016/192ـ ـ أحوال شخصية
ب ـت ــاري ــخ  2016/11/9ت ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي
حسان محمد املوسوي وكيل محمد ذيب
شامي بطلب حصر إرث مدني للمرحومة
سـمـيـحــة الـشـيــخ مـحـمــد مـغـنـيــة ـ ـ ـ ـ عــرض
ف ـيــه أن ـه ــا تــوف ـيــت ب ـت ــاري ــخ 2015/2/21
وإنحصر إرثها بأوالدها من زوجها ذيب
محمد شامي املتوفي قبلها وهــم :سنيه
وبدرية وحسن وعلي ومحمد وهنية وال
وارث لها سواهم.
يـطـلــب مـمــن لــديــه إع ـت ــراض أن يـتـقــدم به
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
صادر عن القاضي املنفرد املدني في حلبا
املحترم
الناظر بقضايا االحوال الشخصية
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2016/507 :
املـسـتــدعـيــة :مـنــى نـقــوال سـلــوم ـ ـ وكيلها
امل ــدن ــي خ ــال ــد حـ ـم ــود واالس ـ ـتـ ــاذ شـفـيــق
زعرور
املـ ــوضـ ــوع :ث ـب ــوت وف ـ ــاة وان ـح ـص ــار ارث
املرحوم داود موسى نجمة
ان املستدعية تطلب اصدار القرار بثبوت
وفـ ــاة امل ــرح ــوم داود م ــوس ــى نـجـمــة قبل
االحصاء في العام  1932وهو من مواليد
بينو تاريكًا وراءه وريـثــه الوحيد وهي
ابنته الوحيدة اديـبــة داود موسى حيث
ان زوجته كتور االطرش توفيت قبله كما
ان املرحوم يملك العقار  181منطقة قبوال
العقارية.
ان ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة تـ ـكـ ـل ــف ك ـ ــل ص ــاح ــب
مصلحة بــاالعـتــراض امامها خــال مهلة
شهرين من اخر نشر.
رئيس قلم محكمة حلبا
محمد ياغي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـب ــت ت ـغ ــري ــد ن ـ ـ ــواف م ـ ـقـ ــداد بـصـفـتـهــا
م ـش ـتــريــة م ــن رائـ ــف م ــوس ــى ش ــري ــم سند
تمليك بــدل ضــائــع للقسم  10مــن العقار
 116مزرعة كفر جوز.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب احـ ـم ــد عـ ـب ــاس رض ـ ــا مل ــوك ـل ــه عـلــي
حسني مالكاني شـهــادة قيد بــدل ضائع
للعقار  305برج قالوية
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد محسن ظاهر بصفته مشتري
من البائعني سعيد حسن ظاهر وشركاه
بصفتهم مــن ورث ــة فــاطـمــة خليل سالمة
ملورثها الحاج خليل سالمة شهادات قيد
بدل ضائع للعقار  146كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب م ـح ـم ــود ه ــاش ــم ب ـ ــدر ال ــدي ــن سـنــد
تمليك بدل ضائع للعقار  1294بريقع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي حسن أشمر ملوكله حسني علي
مــرجــي ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار
 1121زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
دعوة
صادة عن دائرة تنفيذ املنت ـ ـ القلم االول
باملعاملة التنفيذية الرقم 2016/652
الــى املنفذ عليه زاره انترانيك باسيليان
مجهول محل االقامة.
بـ ـت ــاري ــخ  2016/7/18تـ ـق ــدم ــت طــال ـبــة
التنفيذ منى الياس نول بواسطة وكيلها
امل ـحــامــي اي ـلــي اسـ ــود بــاس ـتــدعــاء يطلب
ب ـمــوج ـبــه تـنـفـيــذ ح ـكــم ال ـق ــاض ــي امل ـن ـفــرد
املدني في املنت الناظر بدعاوى االيجارات
ق ـ ــرار  2015/320ت ــاري ــخ 2015/11/30
باسقاط حق املدعى عليه زاره باسيليان
م ــن الـتـمــديــد ال ـقــانــونــي وال ــزام ــه بــاخــاء
املأجور الواقع في القسم  /17/من العقار
رق ـ ــم  /2218ال ـب ــوش ــري ــة وت ـس ـل ـي ـمــه ال ــى
املــدع ـيــة شــاغ ـرًا مــن اي شــاغــل ف ــورًا دون
مهلة برد سائر السباب واملطالب الزائدة
او املخالفة بتضمني املدعى عليه الرسوم
والنفقات كافة.
لذلك
تدعوك هــذه للحضور الــى قلمها بالذات
او بــواس ـطــه وك ـي ــل قــانــونــي ع ـنــك لتبلغ
االنذار وطلب التنفيذ خالل مهلة عشرين
يومًا على النشر واال اعتبرت مبلغًا وقلم
الـ ــدائـ ــرة م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا ل ــك ل ـي ـصــار الــى
متابعة التنفيذ فورًا.
مأمور التنفيذ
سيمون فارس

الربوفسور عـــيل فـــواز

أخصايئ باألمراض العصبيه عند األطفال ،يعلن عن استقبال
مرضاه يف عيادته الكائنه يف تبنني ــ الجنوب ــ كل ثاين
وآخر سبت من الشهر بني الثانيه والسادسه مسا ًء.
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