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إعالنات

وم ـص ـط ـف ــى ابـ ــراه ـ ـيـ ــم امل ـ ـصـ ــري وورثـ ـ ــة
رومانوس حنا ضاهر مالكي العقار رقم
 2949حــدش ـيــت وورثـ ـ ــة رومـ ــانـ ــوس بن
ج ـبــرائ ـيــل الـشـقـطــي مــال ـكــي ال ـع ـقــار رقــم
 2950حدشيت وشموني بنت رومانوس
الـ ـحـ ـس ــن وت ـ ـ ـ ـ ــراز وانـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوان وريـ ـم ــون ــا
وج ــورج ــات وح ـي ــاة وم ـن ـت ــوره وج ــورج
اوالد رومـ ــانـ ــوس ال ــدري ـب ــي مــال ـكــن في
العقار رقم  2954حدشيت وورثة صبحي
حـنــا شـلـهــوب مــالـكــي ال ـع ـقــار رق ــم 2956
ح ــدش ـي ــت وروم ـ ــان ـ ــوس وورث ـ ـ ــة ن ـظ ـيــره
خليل شلهوب مالكي العقار رقــم 2957
حدشيت وورثة سليمان بن نعمه خطار
صعيب مالكي العقار رقم  2961حدشيت
وورث ـ ــة مــرشــد ب ـطــرس الـ ـخ ــوري مــالـكــي
الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  2962ح ــدش ـي ــت وط ــون ــي
روم ــان ــوس الـبــزعــونــي مــالــي الـعـقــار رقــم
 2963ح ــدش ـي ــت وورثـ ـ ـ ــة ف ــوت ـي ـن ــا بـنــت
جبرائيل بيزا سمعان مالكي العقار رقم
 2964حدشيت وورثة سركيس بن وهبي
الــدريـبــي صقر مالكي الـعـقــار رقــم 2965
حدشيت وورثة سركيس سليم الدريبي
مالكي العقار رقم  2966حدشيت وورثة
هنديه بنت الدريبي صقر مالكي العقار
رقم  3003حدشيت وانجلينا وورثــة كل
م ــن رومـ ــانـ ــوس وفــامل ـي ـنــا اوالد عـســاف
سـ ــاسـ ــن وسـ ــرك ـ ـيـ ــس وس ـ ـي ـ ــدي ط ـن ـســا
س ــاس ــن مــال ـكــن ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم 3041
و 3549ح ــدش ـي ــت وورثـ ـ ـ ــة م ــري ـن ــا بـنــت
طـنــوس ايليا يــونــس مالكني فــي العقار
رق ــم  3042حــدش ـيــت وورث ـ ــة ال ـي ــاس بن
يــوســف ج ـبــور اآلغ ــا مــالـكــي الـعـقــار رقــم
 3064حــدش ـيــت وورث ـ ــة ك ــل م ــن يــوســف
ورومــانــوس وطنسا اوالد الياس جبور
االغـ ــا مــال ـكــي ال ـع ـقــار رق ــم  3065و3551
حــدشـيــت وورثـ ــة مـخــائـيــل ك ـيــزانــا االغ ــا
مالكي العقار رقم  3526و 3574حدشيت
وطوني رومانوس الخوري مالك العقار
رقم  3527و 3573حدشيت وورثة عكر بن
بـطــرس سليمان صعيب مــالـكــي العقار
رقم  3532حدشيت وانطانيوس بن حنا
ي ــوس ــف اآلغـ ـ ــا م ــال ــك ال ـع ـق ــار رقـ ــم 3534
ح ــدشـ ـي ــت وورث ـ ـ ـ ــة فـ ــريـ ــد ديـ ـ ـ ــاب ف ـ ــارس
س ـم ـع ــان م ــال ــك فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم 3552
حدشيت ويوسف ورومانوس وصبحي
بــدر رومــانــوس الـبــزعــونــي مــالــي العقار
رقم  3581حدشيت وورثة انطانيوس بن
يــوســف غ ـنــوم اآلغـ ــا مــالـكــي ال ـع ـقــار رقــم
 3582حــدش ـيــت وورثـ ـ ــة رومـ ــانـ ــوس بن
طنوس البزعوني سمعان مالكي العقار
رقم  3583حدشيت وورثة جبور نصرالله
يونس مالكي العقار رقم  3586حدشيت
وورث ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ــل مـ ـ ــن ض ـ ــاه ـ ــر ح ـ ـنـ ــا ض ــاه ــر
وباخوس سليم لولش مالكي العقار رقم
 3589ح ــدش ـي ــت وورث ـ ــة ك ــل م ــن م ـب ــارك
ورومــانــوس مخائيل ليشع اآلغــا مالكي
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ـ ـ ــم  3590ح ــدشـ ـي ــت وورث ـ ـ ــة
رومـ ــانـ ــوس ال ـك ــري ـس ــا ال ـش ـق ـطــي مــالـكــي
العقار رقم  3591حدشيت وورثة يوسف
ب ــن ط ـنــوس الـحـســن مــالـكــي ال ـع ـقــار رقــم
 3595ح ــدش ـي ــت وانـ ـط ــوانـ ـي ــت جــرجــس
صـقــر مــالـكــة الـعـقــار رقــم  3657حدشيت
وورث ـ ــة اس ـعــد ب ــن يــوســف ع ـيــد سـمـعــان
مالكي العقار رقم  3658حدشيت وورثة
حنا طنوس هدال مالكي العقار رقم 3659
حدشيت وورثة حنا بن يوسف سمعان
اآلغ ــا مالكي الـعـقــار رقــم  3660حدشيت
وورثـ ــة س ـلــوى يــوســف ال ـخ ــوري مالكي
العقار رقم  3661حدشيت وورثة هواش
ب ــن ن ــاص ـي ــف ش ـل ـه ــوب س ـم ـع ــان مــالـكــي
العقار رقم  3665حدشيت وسيده وورثة
كا من طنوس ومريم سركيس الفرنجي
ورومانوس مخائيل عماد مالكي العقار
رق ـ ــم 3667حــدشـيــت وورث ــة ســركـيــس بن
مخائيل صابات نزهه مالكي العقار رقم
 3668حدشيت وجـنــات مخائيل خطار
م ــالـ ـك ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رقـ ـ ـ ــم  3669ح ــدش ـي ــت
وجبرائيل مخائيل كرم اآلغا مالك العقار
رقـ ــم  3671ح ــدش ـي ــت وح ـس ـن ــا جــرجــس
س ـم ـعــان اآلغـ ــا مــال ـكــة ال ـع ـقــار رق ــم 3672
حــدشـيــت وورثـ ــة ســركـيــس نـعـمــه ليشع
م ـب ــارك اآلغـ ــا مــال ـكــي ال ـع ـق ــار رق ــم 3686
حــدشـيــت وم ـب ــارك بــن ليشع اآلغ ــا مالك
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  3687ح ــدش ـي ــت وب ـط ــرس
ورومانوس وجان طنسا الخوري مالكي
العقار رقم  3688حدشيت وورثــة طنسا
بطرس الخوري مالكي العقار رقم 3692
حــدشـيــت وانـطــانـيــوس بــن حـنــا يوسف
سـمـعــان اآلغ ــا مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 3707
حدشيت وورثة وديع بن سركيس جبور

اآلغ ــا مالكي الـعـقــار رقــم  3708حدشيت
ومريم بطرس ساسني مالكة العقار رقم
 3715و 3713حدشيت وورثة بطرس بن
اسعد مــارون كيزانا اآلغــا مالكي العقار
رقــم  3716حدشيت وورثــة جرجس حنا
ع ـيــد س ـم ـعــان مــال ـكــي ال ـع ـقــار رق ــم 3714
حدشيت وجرجس بن عيد سمعان مالك
العقار رقم  3717حدشيت وورثة عساف
بن جرجس ساسني حنني مالكي العقار
رقــم  3735حــدشـيــت وورث ــة مخائيل بن
سركيس كيزانا مالكي العقار رقم 3736
حدشيت ويوسف بن مارون كيزانا اآلغا
مــالــك الـعـقــار رقــم  3737حدشيت وورثــة
كرم بن سركيس كرم اآلغا مالكي العقار
رقم  3738حدشيت وورثة ديبه مخائيل
زهــره مالكي العقار رقــم  3739حدشيت
وتـ ــوف ـ ـيـ ــق ب ـ ــن س ــركـ ـي ــس رع ـ ـ ــد ص ـع ـيــب
بصفته مالك العقار رقم  3740حدشيت
وورثـ ـ ـ ــة ح ـن ــا ي ــوس ــف ن ـص ــر ال ـب ـي ـســري
مالكي العقار رقم  3922حدشيت وورثة
سليم بــن جــرجــس ع ــازار مــالـكــي العقار
رق ـ ــم  3923ح ــدش ـي ــت ورومـ ـ ــانـ ـ ــوس بــن
بطرس جرجس عيد سمعان مالك العقار
رقم  3949حدشيت ونجم بن عماد وهبي
ع ـبــدو س ـم ـعــان مــالــك ال ـع ـقــار رق ــم 3950
ح ــدش ـي ــت وورثـ ـ ـ ــة عـ ـم ــاد وهـ ـب ــي ع ـبــدو
مالكي العقار رقم  3951حدشيت.
ت ـب ـل ـغ ـكــم ل ـج ـن ــة االسـ ـتـ ـم ــاك االب ـت ــدائ ـي ــة
ف ــي ال ـش ـم ــال امل ــرس ــوم رقـ ــم  2777تــاريــخ
 2016/02/10ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ــاسـ ـتـ ـم ــاك
العقارات املذكورة اعاله او اجزاء العقارات
ونزع ملكيتكم عنها والقاضي بتصديق
ط ـ ـ ــرق ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ح ــدشـ ـي ــت واعـ ـتـ ـب ــار
االشغال العائدة النشاء مواقف سيارات
م ــن امل ـن ــاف ــع ال ـع ــام ــة بـ ـن ـ ً
ـاء لـ ـق ــرار ب ـلــديــة
حدشيت رقم /25م ب تاريخ 2013/05/02
وتدعوكم لحضور الجلسة التي ستنعقد
فــي الـبـتــرون قصر ال ـعــدل ،غــرفــة الرئيس
صقر صقر ،وذلــك يــوم السبت الواقع في
 2017/01/07الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
م ـص ـح ــوب ــن ب ــوث ـي ـق ــة الـ ـه ــوي ــة وافـ ـ ـ ــادات
عقارية حديثة وذلك لتقرير تعويض نزع
امللكية وفقًا الحكام قانون االستمالك رقم
 1996/58وتعديالته والبداء مالحظاتكم
وط ـل ـبــات ـكــم بـ ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص ويـنـبـغــي
ال ـت ـص ــري ــح ع ــن امل ـس ـت ـث ـمــريــن واص ـح ــاب
ال ـح ـق ــوق واال اص ـب ـح ـتــم م ـس ــؤول ــن عــن
التعويض الذي يستحق لهم ،وبحال عدم
حـضــوركــم ت ـجــرى املـعــامـلــة غـيــابـيــا وفقًا
لالصول.
رئيس قلم لجنة االستمالك االبتدائية
في الشمال
انطوان معوض
تبليغ دعوى
مـ ــن ل ـج ـن ــة االسـ ـتـ ـم ــاك االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فــي
الشمال
الــى السيدات والـســادة املبينة أسماؤهم
أدناه:
ورث ــة ج ــورج جليل سركيس مالكني في
العقار رقم  226شكا.
وورثـ ـ ــة س ـه ـيــل س ــام ــي الـ ـخ ــوري مــالـكــي
العقارين رقم  548و 580كفرحزير.
تبلغكم ه ــذه الـلـجـنــة امل ــرس ــوم رق ــم 8264
ت ــاري ــخ  2012/6/4ال ـق ــاض ــي بــاسـتـمــاك
ال ـع ـقــارات امل ــذك ــورة اع ــاه او أج ــزاء منها
ونــزع ملكيتكم عنها والقاضي بتصديق
تـخـطـيـطــات ط ــرق مـنـطـقــة شـكــا الـعـقــاريــة
ً
بناء لقراري البلدية االول برقم 2008/115
والثاني برقم  .2009/15وتدعوكم لحضور
ال ـج ـل ـس ــة الـ ـت ــي س ـت ـن ـع ـقــد فـ ــي الـ ـبـ ـت ــرون
ق ـصــر ال ـع ــدل غ ــرف ــة ال ــرئ ـي ــس ص ـقــر صقر
وذل ــك يــوم الـسـبــت الــواقــع فــي 2017/1/7
ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا مـصـحــوبــن
بوثيقة الهوية وقــرار حصر ارث مورثكم
ً
م ـصــدق أصـ ــوال واف ـ ــادات ع ـقــاريــة حديثة
وذل ــك لتقرير تـعــويــض ن ــزع امللكية وفقًا
الحـكــام قــانــون االسـتـمــاك رقــم 1991/58
وتعديالته والبداء مالحظاتكم وطلباتكم
بـ ـه ــذا الـ ـخـ ـص ــوص ،وي ـن ـب ـغــي ال ـت ـصــريــح
عــن املستثمرين وأص ـحــاب الـحـقــوق واال
اصبحتم مـســؤولــن عــن التعويض الــذي
يستحق لهم وبحال عدم حضوركم تجري
املعاملة غيابيًا وفقًا لالصول.
رئيس قلم لجنة االستمالك االبتدائية
في الشمال
انطوان معوض
إعالن
عـ ــن م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم تــأمــن

طباعة أجندة عن العام 2017
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـغ ــداد ـ ـ ـ كــورن ـيــش امل ــزرع ــة في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة مــن يــوم الثالثاء
الواقع فيه  2017/1/10مناقصة عمومية
بـطــريـقــة ال ـظ ــرف امل ـخ ـتــوم لـتـلــزيــم تــأمــن
طباعة أجندة للعام  2017في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي.
يمكن االطالع على دفتر الشروط املوضوع
لـهــذه الـغــايــة فــي مكاتب املــديــريــة االداري ــة
للصندوق خالل أوقات الدوام الرسمي.
ّ
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــال ـيــد ال ــى بــريــد امل ــدي ــري ــة االداري ـ ــة لـقــاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وت ــاري ــخ وص ـ ــول ال ـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
إلجراء املناقصة العمومية.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة أعاله ،أو يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 17 :كانون األول 2016
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2504
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
بالدعوى رقم 2016/167
موجه الى املستدعى ضده :احمد سالمة
حـســن ال ـحــاج يــوســف ،مــن بـلــدة متريت
ً
أصال ومجهول محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه امل ــرف ــوع ض ــدك مــن املستدعي
طنوس البار عبيد بوكالة املحامي ايلي
ض ــاه ــر ،ب ــدع ــوى ازالـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع امل ـقــامــة
ع ـل ــى ال ـع ـق ــار رق ـ ــم  174م ـن ـط ـقــة مـتــريــت
العقارية ،وذلك خالل مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ـ ــان واتـ ـخ ــاذ
مقامًا لك يقع ضمن نطاق هــذه املحكمة
وابــداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كــل تبليغ لــك لصقًا
عـلــى ب ــاب املـحـكـمــة صـحـيـحــا باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي وحسن لطفي حمادي ملورثتهم
انـيـســه اح ـمــد درويـ ــش ش ـه ــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  1468حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عــاطــف عـلــي عـيـســى ملــوكـلــه مـنــوال
ع ـل ــي ع ـي ـس ــى ش ـ ـهـ ــادة ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  795كفرصير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـلــي محمد مــوســى ملوكليه ســارة
ع ـل ــي ج ــون ــي وحـ ـس ــن ابـ ــراه ـ ـيـ ــم جــونــي
ش ـهــادتــي ق ـيــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار 220
رومني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حيدر علي عواضة سند تمليك بدل
ضائع للقسم  7مــن العقار  3124نبطية
التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ح ـس ــن ع ـل ــي حـ ـم ــود ب ــوك ــال ـت ــه عــن
قاسم محمد علوش ملورثه محمد موسى
علوش شهادتي قيد بدل ضائع للعقارين

 340و 1871حومني الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ع ــارف عبد الحسني حــرب ملوكلته
زكيه رسالن عبد الواحد شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  910عزة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب سعد الــديــن محمد الخطيب وكيل
ن ـخ ـلــه ج ــرج ــس الـ ـق ــزي س ـنــد ت ـم ـل ـيــك بــد
ضائع للعقار  193عني األسد والشميس.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/116
املنفذ :بنك االعتماد اللبناني لالستثمار
ش.م.ل .وكيله املحامي خالد لطفي.
املنفذ عليه :محمد عبدالله عبدالله /قانا
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ق ـ ــرض بـقـيـمــة
 27.185.58د.أ .وفــوائــد تأخير 1530.47
د.أ .واقـ ـس ــاط بــولـيـصـتــي ت ــأم ــن 2.976
د.أ .عـ ــدا ال ــرس ــوم والـ ـل ــواح ــق وال ـف ــوائ ــد
القانونية.
تاريخ التنفيذ2015/4/20 :
تاريخ تبليغ االنذار.2015/5/16 :
تاريخ قرار الحجز2015/6/15 :
تاريخ تسجيله.2015/6/20 :
تاريخ محضر وصف العقار.2015/12/4 :
تاريخ تسجيله2015/12/16 :
املطروح للبيع:
الـقـســم رق ــم  8ب ـلــوك  Aم ــن ال ـع ـقــار 2912
مـنـطـقــة قــانــا ال ـع ـقــاريــة ع ـب ــارة ع ــن محل
تجاري مساحته  40م 2يتألف من صالة
اس ـت ـق ـب ــال وم ـك ـت ــب وحـ ـم ــام ول ـ ــه مــوقــف
سيارة.
قيمة التخمني/60.000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/34.200/ :د.أ.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الواقع فيه  2017/1/18الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
للراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
ايــداع بــدل الطرح إمــا نقدًا أو تقديم شك
أو كـفــالــة مصرفيني بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له ،وعليه اضافة الى رسوم
التسجيل رسم الداللة .%5
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
تبليغ فقرة حكمية
ق ــررت محكمة اي ـجــارات بـيــروت برئاسة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي الرا عـ ـب ــد الـ ـصـ ـم ــد بـ ـت ــاري ــخ
 2016/7/20بالقرار  2016/819بالدعوى
 ،2015/31املقامة من ورثة شفيق الوزان
ورفاقهم ،اسقاط حق املدعى عليه كمال
ال ـط ـب ــش بــال ـت ـمــديــد ال ـق ــان ــون ــي وإل ــزام ــه
بــإخــاء امل ــأج ــور فــي الـطــابــق الـثــانــي من
ال ـع ـقــار /961املـ ــزرعـ ــة وال ــزام ــه ب ــأن يدفع
ل ـل ـم ــدع ــن م ـب ـل ــغ /11.000/د.أ .مـهـلــة
االستئناف  15يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن شطب
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/12/15
صدر بتاريخه قــرار عن حضرة القاضي
املـ ـ ـش ـ ــرف قـ ـض ــى ب ـش ـط ــب قـ ـي ــد املـ ــرحـ ــوم
س ـل ـي ـم ــان م ـ ـ ـ ــارون زخـ ـي ــا الـ ــدوي ـ ـهـ ــي مــن
الـسـجــل ال ـت ـجــاري ال ـعــام ذات الــرقــم 294
تــاريــخ  1969/3/7واملـجــدد بعد الحريق
في  .1977/10/13االسم التجاري :مكتب
سليمان مــارون الدويهي للتعهدات .رقم
التسجيل في وزارة املالية .41567
ل ـل ـم ـت ـض ــرر م ـه ـل ــة عـ ـش ــرة أي ـ ـ ــام ل ـت ـقــديــم
اعتراضاته الخطية على هذا اإلجراء من
تاريخ هذا النشر.
أمني السجل التجاري في الشمال
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دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
تــدعــو ه ــذه املـحـكـمــة جـ ــورج إيـلـيــا كـيــال
لـلـحـضــور ال ـي ـهــا لـتـبـلــغ ال ـح ـكــم ال ـصــادر
عنها بتاريخ  2016/9/21رقم 2016/63
بالدعوى املقامة بوجهه من زين انطوان
صــاصــي ورفــاق ـهــا ب ـمــادة إخ ــاء مــأجــور
وذلك ضمن أوقات الدوام الرسمي وخالل
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واال يعتبر كل تبليغ له بواسطة رئيس
القلم قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
تــدعــو ه ــذه املـحـكـمــة قــاســم رض ــا حـمــود
ل ـل ـح ـضــور ال ـي ـه ــا ل ـت ـب ـلــغ ال ـح ـك ــم امل ــدن ــي
ال ـصــادر بـتــاريــخ  2016/10/3بــالــدعــوى
رقـ ــم  2016/285امل ـق ــام ــة م ــن م ــال ــك عبد
ال ـه ــادي ح ـجــازي ب ـمــادة إي ـج ــارات وذلــك
ض ـم ــن اوق ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي وخ ــال
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واال يعتبر كل تبليغ له بواسطة رئيس
القلم قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/299
املنفذ :رضا جهاد كريم  /قانا.
املنفذ عليها :فانتا ماميري كانتي  /من
ساحل العاج.
بـتــاريــخ  2016/11/21تـقــرر اب ــاغ املنفذ
عليها فانتا ماميري كانتي من التابعية
العاجية ومجهولة محل االقــامــة حاليًا
بــوجــوب الـحـضــور الــى قلم دائ ــرة تنفيذ
صور لتبلغ االنذار التنفيذي واملستندات
امل ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــة ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رقـ ــم
 2016/299موضوعها تنفيذ حكم اثبات
طالق واال اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم
الدائرة قانونيًا.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
ً
عطفًا على بياناتها السابقة وإستكماال
إلصـ ـ ـ ــدار ج ـ ـ ـ ــوازات ال ـس ـف ــر ال ـب ـيــوم ـتــريــة
الجديدة،
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن ال ـع ــام انــه
س ـي ـتــم اط ـ ــاق ال ـع ـمــل ع ـلــى ن ـظ ــام ج ــواز
الـسـفــر الـبـيــومـتــري فــي مــركــزي أم ــن عــام
شمسطار ودير األحمر اعتبارًا من تاريخ
.2016/12/24
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب املحامي داني فيكتور رزق بالوكاله
عــن ري ــاض الـضــاهــر سـنــدات بــدل ضائع
لـلـعـقــارات  429و 428و 421و 418و417
ب ـشــري وع ــن شـفـيــق ال ـضــاهــر لـلـعـقــارات
 2175و 2193و 2747نيحا و 126و2255
و 2436قنات و 275عبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب املحامي طانيوس مــوريــس الزايك
ب ــال ــوك ــال ــه ع ــن اح ـ ــد ورثـ ـ ــة ان ـط ــون ـي ــوس
ي ــوس ــف ال ـع ــاق ــوري س ـن ــدات ب ــدل ضــائــع
للعقارات  56و 87بزيزا و 72دير بال..
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلـبــت ام ـي ــره م ـح ـمــود اح ـم ــد س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  295رشكيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب يــوســف طــانـيــوس الـفــرخ سند بدل
ضائع للعقار  22صورات.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

