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◄ إعالنات رسمية ►
مفوضي التوقيع محمد اسماعيل حويال
وابراهيم تنال بيطار/برج الشمالي.
ـ ـ تنال ابراهيم بيطار  /برج الشمالي
ـ ـ ـ ـ ام ـ ــال وج ـم ــال وع ـش ـيــر واح ـم ــد وم ــاك
ومريم وزينة ومصطفى ابراهيم بيطار،
اب ــراه ـي ــم وزيـ ـن ــة وم ــري ــم خ ـل ـيــل بـي ـطــار/
وك ـي ـل ـهــم تـ ـن ــال اب ــراهـ ـي ــم ب ـي ـط ــار  /ب ــرج
الشمالي
السند التنفيذي :عقد قــرض مقابل عقد
تأمني عقاري بقيمة /1.337.916/د.أ .عدا
اللواحق والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.2016/6/13 :
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2016/9/21 :
و.2016/11/2
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
 2016/9/24و.2016/11/3
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
.2016/12/7
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
.2016/12/8
املطروح للبيع:
ال ـع ـقــار رق ــم  370مـنـطـقــة ب ــرج الـشـمــالــي
الـعـقــاريــة ،هــو ع ـبــارة عــن قطعة ارض ال
يــوجــد عليها ان ـش ــاءات وغ ـيــر مـغــروســة
بـ ــأي نـ ــوع م ــن أن ـ ــواع االش ـ ـجـ ــار ،م ـصــان
بـشــريــط ح ــدي ــدي وف ــي زاوي ـت ــه الـشــرقـيــة
لـجـهــة ال ـش ـم ــال ي ــوج ــد ب ــرك ــة م ـي ــاه وهــو
مصنف زراعي مساحته 8046م.2
التخمني 1.367.820 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 738.622.8 :د.أ.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الواقع فيه  2017/3/29الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
ل ـلــراغــب بــال ـشــراء ايـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح في
ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك أو
كفالة مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ
ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا
مختارًا لــه ،وبـخــال ثالثة ايــام تلي قــرار
االح ــال ــة عـلـيــه ايـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
اع ــادة املــزايــدة بالعشر على مسؤوليته
وبـخــال عشرين يــومــا دفــع رســم الــداللــة
 %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن قضائي
صادر عن محكمة األحوال الشخصية في
طرابلس غرفة القاضي فاطمة ماجد.
بـتــاريــخ  2016/1/23تقدمت املستدعية
سيمونة سمعان خازن بواسطة وكيلها
املحامي فــوزي بشارة أمــام هذه املحكمة
ب ــاسـ ـت ــدع ــاء ت ـق ـي ــد ب ــال ــرق ــم 2016/234
طلبت فيه اع ــان وف ــاة املــرحــوم جبريال
قـيـصــر شـبـطـيـنــي ف ــي طــراب ـلــس بـتــاريــخ
 2008/2/10وح ـ ـصـ ــر ارث ـ ـ ـ ــه ب ــزوج ـت ــه
سيمونة سمعان خ ــازن وبـ ــأوالده منها
وهم :أفلني وكاتيا.
وال وارث ل ــه س ــواه ــم عـلـمــا ب ــأن وال ــدي ــه
م ـتــوف ـيــان قـبـلــه ل ـكــل ذي مـصـلـحــة يــريــد
االع ـ ـتـ ــراض ت ـقــديــم مــاح ـظــاتــه الـخـطـيــة
خ ــال املـهـلــة الـقــانــونـيــة ال ـتــي تـلــي مهلة
النشر واللصق.
رئيس القلم
أحمد عبد الخالق
إعالن قضائي
صادر عن محكمة األحوال الشخصية في
طرابلس غرفة القاضي فاطمة ماجد.
ب ـت ــاري ــخ  2016/1/23ت ـق ــدم املـسـتــدعــي
مـيــاد قيصر شبطيني بــواسـطــة وكيله
املحامي فــوزي بشارة أمــام هذه املحكمة
باستدعاء تقيد بالرقم  2016/236طلب
فـيــه اع ــان وف ــاة املــرحــومــة زك ـيــة قيصر
شبطيني في طرابلس بتاريخ 1995/8/7
وحصر ارثها بوالدتها أفلني نجيب عون
املـ ـت ــوف ــاة ب ـع ــده ــا ب ـت ــاري ــخ 2006/9/11
وبــأش ـقــاء هــا مــن وال ــده ــا املـتــوفــى قبلها
ق ـ ـي ـ ـصـ ــر ب ـ ـ ـطـ ـ ــرس شـ ـبـ ـطـ ـيـ ـن ــي ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 1980/5/21وه ــم :جـبــرايــل يمنى ميالد
أوغيستا وناديا وال وارث سواهم علمًا
بأن املتوفاة عازبة.
فلكل ذي مصلحة يريد االعتراض تقديم
مالحظاته الخطية خالل املهلة القانونية
التي تلي مهلة النشر واللصق.
رئيس القلم
أحمد عبد الخالق
إعالن قضائي
صادر عن محكمة األحوال الشخصية في
طرابلس غرفة القاضي فاطمة ماجد.

ب ـت ــاري ــخ  2016/1/23ت ـق ــدم املـسـتــدعــي
مـيــاد قيصر شبطيني بــواسـطــة وكيله
املحامي فــوزي بشارة امــام هذه املحكمة
بــاس ـتــدعــاء ط ـلــب ب ـمــوج ـبــه إع ـ ــان وف ــاة
املرحومة أفلني نجيب عون في طرابلس
ب ـتــاريــخ  2006/9/11وان ـح ـص ــار إرث ـهــا
ب ـ ــأوالده ـ ــا مـ ــن زوج ـ ـهـ ــا ق ـي ـص ــر ب ـطــرس
شـ ـبـ ـطـ ـيـ ـن ــي املـ ـ ـت ـ ــوف ـ ــى قـ ـبـ ـلـ ـه ــا بـ ـت ــاري ــخ
 1980/5/21وهم :جبرايل ويمنا وميالد
ونــاديــا وال وارث لـهــا ســواهــم علمًا بــأن
والديها متوفيان قبلها .ومــن ثم توزيع
امليراث على الورثة كل بحسب نصيبه.
فلكل ذي مصلحة يريد االعتراض تقديم
مالحظاته الخطية خالل املهلة القانونية
التي تلي مهلة النشر واللصق.
رئيس القلم
أحمد عبد الخالق
إعالن بيع سيارة عدد 2015/911
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي ج ــورج
اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي االربـ ـع ــاء 2017/3/8
الساعة الثانية بعد الظهر سيارة املنفذ عليه
انـطــوان جــان بــو سليمان مــاركــة مرسيدس
 SL 350فئة خصوصية مــوديــل  2006لون
ً
كحلي رقم /428601/ج املحجوزة تحصيال
ل ــدي ــن ش ــرك ــة كــاب ـي ـتــال ف ـي ـنــانــس كــومـبــانــي
ش.م.ل .وكـيـلـتـهــا امل ـحــام ـيــة مـ ــاري ش ـهــوان
البالغ /25116/د.أ .عــدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ /22566/د.أ .واملـ ـط ــروح ــة بـمـبـلــغ
/17500/د.أ .او ما يعادله بالعملة الوطنية
ورســوم امليكانيك هي /651000/ل.ل .فعلى
الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد املـحــدد
ال ــى م ــرآب سـيــريــاك ب ـيــروت الكرنتينا قــرب
االطـفــائـيــة مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو شيك
مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ فـ ــي ص ـيــدا
بــرئــاســة الـقــاضــي اي ــاد بـ ــردان باملعاملة
الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2017/76البـ ــاغ املنفذ
عليه حـســن عـلــي دب ــوس مـجـهــول محل
االقامة الحضور الى هذه الدائرة بالذات
او بــواس ـطــة وك ـي ـلــه ال ـقــانــونــي الس ـتــام
االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي بــاملـعــامـلــة املـقــدمــة من
املنفذة رشا حسن خليل بموضوع تنفيذ
ح ـكــم املـحـكـمــة ال ـشــرع ـيــة ال ـج ـع ـفــريــة في
صيدا بتاريخ  2017/1/26ـ ـ نفقة .عليه
ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق الــدائــرة
واال اعتبر كل تبليغ له بعد انقضاء مهلة
ال ـن ـشــر واالنـ ـ ــذار ب ــواس ـط ــة رئ ـي ــس الـقـلــم
والـتـعـلـيــق عـلــى لــوحــة اع ــان ــات ال ــدائ ــرة

يعتبر قانونًا.

رئيس القلم
أحمد عبد الله

إعالن شطب شركة
من أمانة السجل التجاري في الشمال
بـنـ ً
ـاء للطلب املـقــدم بـتــاريــخ 2017/2/15
وم ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــري اج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
الـعـمــومـيــة غـيــر ال ـعــاديــة املـنـعـقــدتــن في
 2015/10/23و 2015/12/22ص ــدر
بـتــاريــخ  2017/02/16ق ــرارًا عــن حضرة
الـ ـق ــاض ــي امل ـ ـشـ ــرف قـ ـض ــى ب ـش ـط ــب قـيــد
شركة ناصر املصري واخوانه ـ ـ تضامن
ـ ـ ممثلة بالسيدين عنان وم ــروان ناصر
امل ـصــري املـفــوضــن بــالـتــوقـيــع بــاالنـفــراد
من السجل التجاري رقم  1961/18تاريخ
 .1961/5/12رق ــم الـتـسـجـيــل ف ــي وزارة
املالية .86856
لـلـمـتـضــرر مـهـلــة ع ـشــرة أيـ ــام م ــن تــاريــخ
ال ـن ـش ــر ل ـت ـق ــدي ــم اعـ ـت ــراض ــات ــه ع ـل ــى ه ــذا
االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب شركة
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/12/29
ومـحــاضــر اجـتـمــاع الجمعية العمومية
الغير الـعــاديــة املنعقدة فــي 2016/10/8
و 2016/6/27و 2017/1/11صدر بتاريخ
 2017/1/26قـ ــرارًا عــن ح ـضــرة الـقــاضــي
املـشــرف قضى باملوافقة على حــل شركة
فيدال ش.م.م .FIDELLE S.A.R.L .املمثلة
بــاملـفــوض بــالـتــوقـيــع الـسـيــدة ه ـيــام حنا
ج ــري ــج بـ ــاالن ـ ـفـ ــراد وشـ ـط ــب ق ـي ــده ــا مــن
الـسـجــل ال ـت ـجــاري رق ــم  3009642تــاريــخ
 .2015/2/26رق ــم الـتـسـجـيــل ف ــي وزارة
املالية .3057956
للمعترض مهلة عـشــرة أي ــام مــن تــاريــخ
النشر لتقديم اعتراضه على هذا االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب ايلي سيمون يوسف ملورثه سيمون
ي ــوس ــف س ـن ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 884
عبرين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب جـ ــورج ح ـنــا ج ــري ــج بــالــوكــالــه عن
غ ـســان خ ــوري سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار

 1012النخله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ــب ع ـبــدال ـح ـل ـيــم ع ـب ــد الـ ــوهـ ــاب اح ـمــد
االيـ ـ ــوبـ ـ ــي ب ــال ــوك ــال ــه ع ـ ــن غـ ـ ـ ــزوه ن ــاج ــي
سـنــدي بــدل ضــائــع للعقارين  233و632
راسمسقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب جـ ــورج ح ـنــا ج ــري ــج بــالــوكــالــه عن
ال ـف ــراد ضــاهــر سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 3200حردين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب شلق توفيق شلق سند بدل ضائع
للعقار  394كفريا ـ ـ الكوره.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب منير جميل زخم مالك القسم 17 /
 /Bمــن الـعـقــار  /1187/بـيــت م ــري سند
تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب كــابــي فــرج علم بوكالته عــن رمــزي
ال ـي ــاس نــوفــل اح ــد ورث ــة ال ـي ــاس مخايل
ن ــوف ــل م ــال ــك ال ـع ـق ــارات  /762/و/781/
و /790/رومـيــة سـنــدات تمليك بــدل عن
ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب نـسـيــب نـجـيــب ب ــو ان ـط ــون بصفته
وكـ ـي ــل اي ـل ـي ــا ن ـس ـي ــب بـ ــو ان ـ ـطـ ــون واحـ ــد
ورث ــة نـجـيــب نـسـيــب اب ــو ان ـط ــون مالكي
القسم  /14/من العقار  /2507/بعبدات
والسفيلة سندي تمليك بــدل عــن ضائع
بحصتي املوكل واملورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ان ـطــوان ج ــوزاف ال ـخــوري بوكالته
عــن جــرجــس يــوســف يــوســف هيكل احــد
ورثـ ـ ــة ي ــوس ــف ه ـي ـكــل ع ـب ــد االحـ ـ ــد مــالــك
العقار  /153/الدوار سند تمليك بدل عن
ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب فــارس سميا سميا فــارس بصفته
الشخصية وبوكالته عن عبد الله سميا
فارس سميا مالكي العقار  /401/زكريت
سـنــدي تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بحصتي
املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن شطب شركة
من أمانة السجل التجاري في الشمال
بـنـ ً
ـاء للطلب املـقــدم بـتــاريــخ 2017/2/15
ومحضري اجتماع الجمعية العمومية
غير العادية املنعقدتني في 2015/10/23
و 2015/12/22صدر بتاريخ 2017/2/16
ق ـ ـ ـ ـ ــرارًا ع ـ ــن ح ـ ـضـ ــرة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي املـ ـش ــرف
قـضــى بـشـطــب قـيــد شــركــة هـيـكــزا غــروب
لـلـتـجــارة ش.م.مHEXA GROUP FOR .

 TRADING S.A.R.Lمـمـثـلــة بــاملـفــوض
بالتوقيع باالنفراد السيد مــروان ناصر
مـصــري مــن الـسـجــل الـتـجــاري رق ــم 7395
تاريخ  .1992/2/19رقم التسجيل املالي
.484985
ل ـل ـم ـت ـض ــرر م ـه ـل ــة عـ ـش ــرة أي ـ ـ ــام ل ـت ـقــديــم
اع ـتــراضــه الـخـطــي عـلــى ه ــذا اإلجـ ــراء من
تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ري ــاض ف ــؤاد ال ـخ ــراط بــوكــالـتــه عن
يــوســف وقــزح ـيــا وابــراه ـيــم سـمـيــر داغــر
مــال ـكــي ال ـع ـق ــار  /565/مــرج ـبــا س ـنــدات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب مــوســى مـحـمــد ش ــري بــوكــالـتــه عن
ان ـج ــري ــد م ــوس ــى ف ــاض ــل م ــال ـك ــة ال ـع ـقــار
 /1713/برج حمود سند تمليك بدل عن
ضائع باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

شقة برسم البيع الطابق
الثاين غرفتني نوم +
صالون وسفرة  +حاممان
 +رشفتني،
لالتصال 03/278014
خندق الغميق آخر شارع
الزهراوي بناية فواز

◄مبوب ►

غادر ولم يعد
غادرت العاملة االثيوبية
Martafeysa yadete
من عند مخدومها ،الرجاء ممن يعرف
عنها شيئًا ،اإلتصال على الرقم
71580319
غادر العمال البنغالدشيون
Md rokon
Bulbut hossain
من عند مخدومهم ،الرجاء ممن يعرف
عنهم شيئًا ،اإلتصال على الرقم
03888592
غادر العامل البنغالدشي
Faruq miah
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف
عنه شيئًا ،اإلتصال على الرقم 03568787
غادرت العامله البنغالدشية
Assiya
من عند مخدومها ،الرجاء ممن يعرف
عنها شيئًا ،اإلتصال على الرقم
70844984
غادر العمال البنغالدشيون
saddam hosen
abu sayed
Rahim khan
Nazarul Islam
من مؤسسة مستخدميهم ،الرجاء ممن
يعرف عنهم شيئًا ،االتصال على الرقم
729314/03
غادر العامل
ALAHI MOHAMMAD MONJOR
من التابعية بنغالدش من مكان عمله
لدى السيد جورج الياس حنا الى جهة
مجهولة ،وملن يعلم عنه االتصال على
الرقم 03/553538

