18

الجمعة  7نيسان  2017العدد 3147

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع للمرة السادسة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فرنسوا الياس
املعاملة التنفيذية 2014/1255
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليهم :عارف وجهاد وعماد وزياد
محمد سرحال
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ك ـت ــاب ع ـقــد متضمن
فـتــح اع ـت ـمــاد وك ـشــوفــات ح ـســاب بقيمة
/107.761.12/د.أ .وسـنــدات ألمــر بقيمة
/36.106/د.أ .عـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2014/6/6 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/6/23 :
تاريخ قرار الحجز2014/11/6 :
تاريخ محضر الوصف2015/3/6 :
تاريخ تسجيله2015/5/21 :
بيان بالعقار املطروح للبيع :القسم  3من
العقار  /2886رأس بيروت ،يحتوي على
ثالث مستودعات ضمن واحد خالء مرآب
ل ـس ـيــارة واحـ ــدة تــابـعــة ل ــه نــزلــة للطابق
السفلي الثاني وبالكشف الحسي تبني
انه مطابق لالفادة العقارية.
مساحته/930/ :م 2متر مربع تقريبًا
حــدود الـعـقــار :غربًا العقار رقــم /3034/
رأس بيروت
شرقًا العقار رقم  /2748/رأس بيروت
ً
شماال :العقار رقم  /3030/رأس بيروت
جنوبًا العقار رقم  /2885/رأس بيروت
وق ــد خـمــن  2400سـهــم ف ــي الـقـســم  3من
ال ـع ـق ــار  /2886رأس بـ ـي ــروت ال ـع ـقــاريــة
بمبلغ  /3.200.000/د.أ( .ثــاثــة ماليني
ومــاي ـتــان ال ــف دوالر أم ـيــركــي) وان بــدل
ال ـ ـطـ ــرح امل ـ ـحـ ــدد مـ ــن ق ـب ــل رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت ب ـعــد الـتـخـفـيــض بمبلغ
/1.613.584/د.أ( .مـ ـلـ ـي ــون وس ـت ـمــايــة
وث ــاث ــة ع ـش ــر الـ ــف وخ ـم ـس ـمــايــة واربـ ــع
وثمانون الف دوالر أميركي).
موعد املزايدة ومكان اجرائها:
يوم االثنني الواقع في  2017/5/8الساعة
 10.30في دائرة تنفيذ بيروت قصر العدل.
ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء تـنـفـيــذ الح ـكــام
امل ـ ــواد  973و 987و 983أ.م.م .أن ي ــودع
بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت قبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
أو احــد املـصــارف املقبولة مبلغًا مــوازيــا
ل ـب ــدل الـ ـط ــرح ،أو ي ـق ــدم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
تـضـمــن ه ــذا امل ـب ـلــغ ،وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـقــام
مختار في نطاق هــذه الــدائــرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مـخـتــارًا فـيــه ،واال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مـخـتــارًا لــه وعليه ايـضــا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد املـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
ال ــدالل ــة خ ـم ـســة بــامل ـئــة دون ح ــاج ــة إلــى
إن ــذار أو طلب وذلــك خــال عشرين يومًا
مــن تــاريــخ ص ــدور بــاالحــالــة ،لـلــراغــب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
محمد وليد الحلبي
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي عـ ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2016/115
املتكونه فيما بني:
املنفذ :عماد ابوالعينني وكيله املحامي
علي فقيه.
املنفذ عليه :فادي محمد علي زين  /صور
ـ ـ الحوش.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :شـيــك مـصــرفــي بقيمة
 30.000د.أ .عـ ـ ــدا ال ـ ـفـ ــوائـ ــد وال ـ ــرس ـ ــوم
واللواحق.
تاريخ التنفيذ.2016/4/27 :
تاريخ قرار الحجز.2016/5/14 :
تاريخ تسجيله.2016/5/17 :
تاريخ محضر الوصف.2016/5/24 :
تاريخ تسجيله.2016/6/23 :
العقار املطروح للبيع:
 520سـهـمــا مــن ال ـع ـقــار رق ــم  405منطقة
ب ــرج الـشـمــالــي الـعـقــاريــة مساحته 5540
م 2يحتوي على بئر مياه وثــاث فيالت
االولى دوبلكس مساحته  340م 2يتبعها
حــدي ـق ـتــان ام ــام ـي ــة وخ ـل ـف ـيــة م ــزروع ـت ــان

ب ــاشـ ـج ــار ال ــزيـ ـن ــة واملـ ـثـ ـم ــرة وال ـ ـغـ ــازون
وش ـ ـجـ ــرة زيـ ـ ـت ـ ــون ،والـ ـث ــانـ ـي ــة دوب ـل ـك ــس
مساحتها  300م 2امامها حديقة مزروعة
ب ـ ــالـ ـ ـغ ـ ــازون واش ـ ـ ـجـ ـ ــار الـ ــزي ـ ـنـ ــة وب ـع ــض
االشـ ـج ــار امل ـث ـم ــرة وش ـج ــرة ال ــزرزن ـخ ــت،
وال ـثــال ـثــة تــريـبـلـكــس مـســاحـتـهــا  700م2
امامها حديقة مغروسة باشجار النخيل
وبعض االشجار املثمرة والغازون.
التخمني 429.433.16 :د.أ.
بدل الطرح 257.660.89 :د.أ.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الواقع فيه  2017/4/26الساعة 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 او
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
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه :شبلي احمد حسن
املجهول محل االقامة
تـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2017/623املـتـكــونــة بينك وب ــن باسمة
غ ـس ــان ع ـث ـم ــان ب ـخ ــال  /25/ي ــوم ــا مــن
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغون بواسطته كــل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن
يعلن اتحاد بلديات كسروان ـ ـ الفتوح عن
حاجته الى استئجار شقة ملركز االتحاد
قرب ســراي جونيه ال تقل مساحتها عن
 450مـتــر مــربــع فــي الــداخــل مــع فسحات
خارجية غير مسقوفة ال تقل مساحتها
عن  500م.م .مع مواقف عدد  22سيارة.
فلكل من يرغب ولديه القدرة على تأمني
الشقة املطلوبة ان يتقدم بعرضه الى قلم
بلدية جونيه مرفقًا باملستندات الثبوتية

التالية:
ـ ـ نسخة عن هوية العارض والبدل املقترح
ـ ـ افادة عقارية حديثة وشاملة
ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــان ب ــامل ـس ــاح ــة االج ـم ــال ـي ــة لـلـمـبـنــى
املعروض موقع من مهندس
ـ ـ الخرائط التفصيلية موقعة من مهندس
ـ ـ افادة ارتفاق وتخطيط
ـ ـ رخصة إسكان
ـ ـ تقرير مهندس بمتانة البناء
وذلك خالل مهلة ثالثة اسابيع من تاريخ
نشر االعالن في الصحف
رئيس مجلس اتحاد بلديات كسروان ـ ـ
الفتوح
جوان حبيش
تبليغ فقرة حكمية
تبلغ الى :زينب وحسن وسامي شعيتو
وداوود وفــاتـنــة وفــاطـمــة حـمــود نبلغكم
انه بتاريخ  2016/11/8صدر قرار نهائي
برقم  2016/169في الدعوى املقامة امام
محكمة استئناف بعبدا عـقــاري اســاس
 2012/117واملتكونة من محمود شعيتو
بـ ــوجـ ــه م ـح ـم ــد وم ـ ـنـ ــى ونـ ـ ـ ــدى ش ـع ـي ـتــو
وبوجهكم قضى.
 1ـ ـ بإدخال سائر املالكني على الشيوع في
املحاكمة وهم علي ،منيرة ،أميرة ،سامية
فــاط ـمــة ،زي ـنــب ،ح ـســن ،شعيتو وســامــي
شعيتو املدعى عليهم بداية في املحاكمة
االستئنافية.
 2ـ ـ تصحيح الخصومة بسبب وفاة املقرر
ادخــالـهــا امـيــرة شعيتو واح ــال ورثتها
مـحـلـهــا وهـ ــم خ ـل ـيــل واب ــراهـ ـي ــم وداوود
وفاتنة وفاطمة حمود.
 3ـ ـ رد طلب وقف النظر باالستئناف.
 4ـ ـ ـ تـصــديــق الـحـكــم املـسـتــأنــف وتعديله
ج ــزئ ـي ــا ف ـق ــط ل ـج ـه ــة ق ـي ـم ــة ب ـ ــدل ال ـط ــرح
ً
فتصبح  108000دوالر ب ــدال مــن 90000
دوالر أميركي.
رئيسة القلم
تانيا زخور
إعالن قضائي
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــررت م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ايـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــارات ب ـ ـي ـ ــروت
بــرئــاســة الـقــاضــي أم ـيــرة ص ـبــره بـتــاريــخ
 2017/3/30بالدعوى  2017/277املقامة
من كريستيان وميري بوغوصيان نشر
مضمون االستحضار واستدعاء املدعني
الرامي الى تعيني السيدة ميراي قرطباوي
ً
ابنة املدعى عليها ممثال خاصًاَ للمدعى
عليها نورما طانس بشارة أرملة ادمون
قرطباوي سندًا الحكام املادة /15أ.م.م .كل
من له الحق باالعتراض أن يتقدم به أمام

هذه املحكمة ضمن مهلة الشهرين تحت
طائلة اتخاذ القرار املناسب.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إبراهيم
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
ص ـي ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي ج ـ ــورج مــزهــر
وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن م ـح ـم ــد ش ـه ــاب
وم ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـل ــه ك ــل م ــن ي ـح ــي اح ـمــد
حيدر وديانا يوسف عبد الرضا واسيا
وميمونه وياسمينة وعباس وصبحية
وقاسم ومحمد عبدالله وحمزة وجعفر
وف ـض ــل ح ـي ــدر ح ـي ــدر وامل ـج ـهــولــي محل
االقامة الحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخة عن اوراق الدعوى رقم 2017/1770
املـ ـق ــام ــة مـ ــن م ـح ـم ــد ص ـب ـح ــي ح ـجــاجــي
محمد بموضوع ازالــة شيوع عن العقار
 2486مــن منطقة قانا العقارية واال يتم
ابالغكم بقية االوراق والقرارات باستثناء
الـحـكــم الـنـهــائــي بــواسـطــة التعليق على
لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
ص ـي ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي ج ـ ــورج مــزهــر
ورث ــة سـلـيــم ابــراه ـيــم عـطـيــة واملـجـهــولــي
محل االقــامــة الـحـضــور الــى قلم املحكمة
الس ـتــام نـسـخــة عــن اوراق ال ــدع ــوى رقــم
 2017/1627بـ ـم ــوض ــوع ازال ـ ـ ـ ــة ش ـيــوع
وات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة ب ـن ـط ــاق املـحـكـمــة
والجواب خالل شهرين من تاريخ النشر
واال يصار الى تعيني ممثل خاص سندًا
الحكام املادة  15اصول محاكمات مدنية
ويبلغ املمثل كافة اوراق املحاكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
ص ـي ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي ج ـ ــورج مــزهــر
وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن م ـح ـم ــد ش ـه ــاب
ومـحـمــد عـبــد الـلــه كــل مــن خليل ووردي
ذيـ ــب كـ ـت ــورة وامل ـج ـه ــول ــي م ـحــل االق ــام ــة
الحضور الى قلم املحكمة الستالم نسخة
عن اوراق الدعوى رقم  2017/1322املقامة
من حسني أحمد ماضي بموضوع ازالــة
ش ـي ــوع ع ـلــى ال ـع ـقــار  968ق ــان ــا واال يتم
ابالغكم بقية االوراق والقرارات باستثناء
الـحـكــم الـنـهــائــي بــواسـطــة التعليق على
لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
القاضيني محمد شهاب ومحمد عبد الله
كــل مــن ودي ــع ومـ ــاري سـلـيـمــان ال ـخــوري
وامـ ــي وجـ ــان وانـ ـط ــوان قـيـصــر شـلـهــوب
واملـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة الـحـضــور الــى
قـلــم املـحـكـمــة الس ـتــام نـسـخــة عــن اوراق
الـ ــدعـ ــوى رقـ ــم  2017/1702امل ـق ــام ــة مــن
محمد حسن رمـضــان ورفــاقــه بموضوع
ازالـ ـ ــة ش ـي ــوع ع ـلــى ال ـع ـق ــار  52الــزغــريــن
واال يتم ابالغكم بقية االوراق والقرارات
ع ـلــى ل ــوح ــة اع ــان ــات امل ـح ـك ـمــة .ودعـ ــوة
ورث ــة اسـعــد ع ــازار وورث ــة م ــاورن الحاج
يوسف واملجهولي محل االقامة والهوية
الحضور الى قلم املحكمة الستالم نسخة
عــن اوراق ال ــدع ــوى وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة
بنطاق املحكمة والـجــواب خــال شهرين
مــن تــاريــخ النشر واال يـصــار الــى تعيني
ممثل خاص سندًا الحكام املادة  15أ.م.م.
ويبلغ املمثل كافة أوراق الدعوى.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
بتاريخ  2017/3/31قــرر رئيس محكمة
بــدايــة صيدا القاضي جــورج مزهر نشر
خالصة عــن االسـتــدعــاء املـقــدم مــن عفاف
الـ ـشـ ـي ــخ عـ ـل ــي م ـغ ـن ـي ــة وامل ـ ـسـ ـج ــل ب ــرق ــم
 2017/1798والـ ـ ــذي ي ـط ـلــب ف ـيــه شطب
اش ــارة الــدعــوى عــن العقارين  122و123
وادي جيلو واملسجلة بــرقــم يــومــي 569
تاريخ  1947/9/9دعوى مقدمة بمحكمة
ص ـل ــح ص ـ ــور  1947/9/5م ــن أوج ـي ـنــي

اس ـ ـك ـ ـنـ ــدر صـ ــال ـ ـحـ ــة ف ـ ـمـ ــن لـ ـ ــه م ـص ـل ـحــة
بــاالع ـتــراض أن يـتـقــدم بــه خ ــال عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/66
املنفذ :بنك االعتماد اللبناني لالستثمار
ش.م.ل .وكيله املحامي خالد لطفي.
املنفذ عليه :سليم حسن ياغي  /طيرحرفا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
 70.183.50د.أ .ع ــدا ال ــرس ــوم والـلــواحــق
والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.2013/3/14 :
تاريخ تبليغ االنذار.2013/5/21 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2013/7/3 :وتــاريــخ
تسجيله.2013/8/5 :
تاريخ محضر وصف العقار2013/9/21 :
وتاريخ تسجيله.2014/3/8 :
املطروح للبيع:
الـعـقــار رقــم /19اب ــو شــاش ـ ـ ـ الـحــاكــورة ـ ـ
طيرحرفا عبارة عن قطعة ارض مساحته
 514م 2ق ــائ ــم ع ـل ـي ـهــا بـ ـن ــاء م ــؤل ــف مــن
طــابـقــن ارض ــي واول مـســاحــة كــل طابق
منهما  155م.2
قيمة التخمني/183.350/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/99.285/ :د.أ.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الواقع فيه  2017/4/26الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
للراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
ايــداع بــدل الطرح امــا نقدًا او تقديم شك
او 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
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/70
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل .وكـيـلـتــه
املحامية مايا مجذوب.
املـنـفــذ عـلـيــه :عـلــي أح ـمــد خـلـيــل  /ح ــارة
حريك.
ب ـتــاريــخ  2017/2/13ت ـقــرر اب ــاغ املنفذ
عليه عـلــي احـمــد خليل املـقـيــم فــي حــارة
ح ــري ــك وم ـج ـه ــول م ـح ــل االقـ ــامـ ــة حــالـيــا
بــوجــوب الـحـضــور الــى قلم دائ ــرة تنفيذ
صور لتبلغ االنذار التنفيذي واملستندات
املرفقة باملعاملة التنفيذية رقم 2015/70
واال اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة
قانونيًا.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
ت ــدع ــو هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة إن ـت ـص ــار سـلـيـمــان
محي الدين للحضور اليها لتبلغ اوراق
الدعوى رقم  2017/535املقامة من حسني
علي سالمي بمادة ـ ـ عقارية ـ ـ وذلك ضمن
اوقـ ــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي وخ ــال عشرين
يــومــا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر ه ــذا االع ـ ــان واال
ي ـع ـت ـبــر ك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــه ف ــي ق ـل ــم املـحـكـمــة
قانونيًا لغاية صدور الحكم النهائي.
رئيس القلم
إبراهيم حمود
إعالن
إن مـحـكـمــة بـعـقـلــن املــذهـبـيــة ال ــدرزي ــة ـ ـ
الدرجة االولى ـ ـ
قررت بتاريخ :2017/4/1
ال ـح ـجــر ع ـلــى امل ــدع ــو (رائ ـ ــف جـمـيــل أبــو
شـقــرا) مــن عماطور ـ ـ الـشــوف رقــم سجل
( )118وذل ــك لعلة الغفلة ونـقــص الوعي
واالدراك .وت ـن ـص ـيــب ال ـس ـيــديــن (لـطـيــف
ومنيف جميل ابو شقرا) وصيني شرعيني
عليه للعناية بـشــؤونــه واملـحــافـظــة على
مـصــالـحــه وام ــوال ــه وتـنـمـيـتـهــا بــالـطــرق
املناسبة .من لديه اعتراض التقدم به الى
قلم املحكمة خالل مهلة عشرين يومًا من
تاريخ النشر.
القاضي
الشيخ فؤاد البعيني

