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إعالنات

ص ــادر عــن محكمة األم ــور املستعجلة ـ ـ
بيروت
ب ـتــاريــخ  ،2017/7/7ص ــدر ع ــن حـضــرة
قــاضــي األم ـ ــور املـسـتـعـجـلــة ف ــي ب ـيــروت
قــرار قضى بابالغ السيدة غــادة عاصي
التنير مجهول محل االقامة بدفع مبلغ
 /$4706/اربعة اآلف وسبعماية وستة
دوالرات أم ـي ــرك ـي ــة ع ــن املـ ــأجـ ــور ال ــذي
يشغله في العقار رقــم  3504/قسم /13
منطقة املزرعة العقارية ملك نوال محمد
طبارة.
وذلــك عــن الفترة املمتدة مــن 2015/1/1
ولـ ـغ ــاي ــة  2016/12/31وذلـ ـ ـ ــك ضـمــن
مهلة شهرين من إتمام اج ــراءات النشر
واللصق ،سندًا للمادة  /34/من قانون
اإليـ ـج ــارات االسـتـثـنــائــي ال ـجــديــد تحت
طائلة اسقاط الحق بالتمديد.
رئيس القلم
محمد دحروج
إعالن
صادر عن محكمة صور املدنية
ً
تدعو هذه املحكمة كال من علي ومحمد
أح ـمــد كـنـعــان لـلـحـضــور الـيـهــا السـتــام
اوراق ال ــدع ــوى رق ــم  2017/784املـقــامــة
بوجههما من املدعية مريم حبيب سليم
بـ ـم ــادة اس ـ ـتـ ــرداد م ــأج ــور وذلـ ـ ــك ضـمــن
أوق ــات الـ ــدوام الــرسـمــي وخ ــال عشرين
يــومــا مــن تــاريــخ نـشــر ه ــذا االعـ ــان واال
يعتبر كــل تبليغ لهما فــي قلم املحكمة
قانونيًا.
رئيس القلم
إبراهيم حمود
دعوة
موجهة الى الجمعية اللبنانية للتربية
والتعليم بشخص السيد عماد رمالوي
املجهولة املقام.
ان مـ ـحـ ـكـ ـم ــة االيـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــارات فـ ـ ــي ب ـع ـب ــدا
بــرئــاســة ال ـقــاضــي م ـي ــراي م ــاك تــدعــوك
للحضور الــى الجلسة املـحــددة بتاريخ
 2017/10/16الساعة التاسعة صباحًا
ولتبلغ أوراق الــدعــوى رق ــم 2016/235
امل ـ ـقـ ــامـ ــة مـ ـ ــن بـ ـ ـه ـ ــاء م ـ ـن ـ ـصـ ــور ورف ـ ــاق ـ ــه
وهـ ــي ب ـش ــأن الـ ـعـ ـق ــارات  /2310و2308
 /و /2309و  2/296م ــن مـنـطـقــة بــرج
الـبــراجـنــة .فينبغي حـضــورك أو ارســال
وكيل قانوني عنك واال ستتخذ بحقك
التدابير القانونية سندًا الحكام املادتني
 445و 463وما يليهما من قانون أ.م.م.
رئيسة الكتبة
فاطمة الزعرت
دعوة
موجهة الى ليندا عبدالله عكه املجهولة
املقام الـصــادر عن القاضي العقاري في
بعبدا.
بتاريخ  2017/3/23تـقــدم نــديــم طربيه
ب ــدع ــوى ض ــدك سـجـلــت بــرقــم 2017/26
يطلب فيها اعتبار الدين ساقطًا بمرور
الزمن العشري وتبعًا لذلك تقرير اسقاط
وترقني عقد التأمني وشطب اشارته عن
صحيفة العقار  599القرية بقرار معجل
التنفيذ نافذ على اصله.
ف ـي ـن ـب ـغــي ح ـ ـضـ ــورك ال ـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـمــة
الس ـت ــام اوراق ال ــدع ــوى واال ستتخذ
بحقك التدابير القانونية سندًا للمادة
 445وما يليها من أ.م.م.
الكاتب
لطفي عبدالله
إعالن قضائي
ل ـ ـ ــدى املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ج ـبــل
لـبـنــان ،امل ــن ،الـغــرفــة الـتــاسـعــة ،الناظرة
بالدعاوى العقارية ،املؤلفة من الرئيسة
سـيـلـفــر أب ــو ش ـقــرا وال ـقــاض ـيــن نــانـســي
القلعاني وزينب رباب ،تقدم املستدعيني
ال ـ ـيـ ــاس ودان ـ ـ ـ ــي بـ ـط ــرس بـ ــو غ ــاري ــوس
بواسطة وكليهما املحامي بيار القزي
بــاسـتــدعــاء سـجــل بــالــرقــم ،2015/1802

بــوجــه املستدعى ضــدهــا عدليتا فــارس
ل ـحــود امل ـجـهــولــة م ـحــل االق ــام ــة وبــوجــه
غـيــرهــا يـطـلـبــان فـيــه ازال ـ ــة ال ـش ـيــوع من
الـعـقــار  2368مــزرعــة الـسـيــاد الـعـقــاريــة،
عـلــى امل ـس ـتــدعــى :ضــدهــا ال ـح ـضــور الــى
قلم املحكمة لتبلغ االستدعاء ،وفي حال
تـخـلـفـهــا ع ــن ال ـح ـضــور يـعـتـبــر التبليغ
ً
حاصال ويعد كل تبليغ اليها بواسطة
رئيس القلم صحيحًا باستثناء الحكم
الـنـهــائــي مهلة املــاح ـظــات واالع ـت ــراض
خالل خمسة عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن بيع باملعاملة 2015/359
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـن ــن في
 2017/7/24الساعة الثالثة بعد الظهر
س ـ ـيـ ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا ش ــرك ــة دول ـف ــن
لتأجير الـسـيــارات ش.م.م .مــاركــة جيلي
 LCمـ ـ ــوديـ ـ ــل  2013رقـ ـ ـ ــم /412147م
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــال ـبــة
ال ـت ـن ـف ـيــذ ش ــرك ــة رس ــام ـن ــي اتــومــوت ـيــف
اندستريز ش.م.ل .وكيلها املحامي شارل
ال ـح ـلــو ال ـبــالــغ  $/1254/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $/2000/واملـطــروحــة
بسعر  $/2000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية ويترتب عليها رسوم ميكانيك
منذ العام .2013
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب الشركة في وطى عمارة
شلهوب ـ ـ صالة عرض مبنى الهيونداي
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الــى املنفذ عليه محمد غالب امهز
املجهول محل االقامة
ً
عـ ـم ــا ب ــأحـ ـك ــام امل ـ ـ ـ ــادة  /409/أصـ ــول
محاكمات مدنية تخطركم دائــرة تنفيذ
بيروت بأن لديها في املعاملة التنفيذية
رقــم  2009/1100ان ــذارًا تنفيذيًا موجهًا
ال ـي ـك ــم م ــن ش ــرك ــة س ـن ـت ـش ــوري م ــوت ــور
كومباني ش.م.ل .ناتجًا عن طلب تنفيذ
الحكم الصادر من محكمة بداية بيروت
الغرفة الثانية ـ ـ قــرار  2008/104تاريخ
 2008/2/29املتضمن الزامك بدفع مبلغ
 /131.421.612/ل ـيــرة لـبـنــانـيــة رصـيــد
ال ــدي ــن امل ـط ــال ــب ب ــه ب ــاالض ــاف ــة لـلـفــوائــد
واللواحق.
وعليه ،تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار واالوراق املرفقة به علمًا
بــأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ــان
وع ـلــى تعليق نـسـخــة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنذار البالغة خمسة ايام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
هالل خليل
إعالن
إن محكمة االسـتـئـنــاف املــدن ـيــة الـغــرفــة
االول ـ ــى ف ــي ب ـع ـبــدا ال ـن ــاظ ــرة بــالــدعــاوى
ال ـع ـقــاريــة تــدعــو رف ـعــت ومـحـمــد وزيـنــة
شهاب للحضور شخصيًا أو من ينوب
عنهم قانونًا لتبلغ أوراق الدعوى املقامة
من علي وأحمد وقاسم وجعفر وايهاب
خـ ـض ــر ال ـ ـع ـ ـنـ ــان بـ ــوجـ ــه م ـح ـم ــد خ ـضــر
العنان وبوجهكم رقم اساس 2016/120
بـمــوضــوع ازالـ ــة ش ـيــوع فــي الـعـقــار رقــم
 1034من منطقة برج البراجنة واال صار
اب ــاغ ـك ــم ب ــواس ـط ــة رئ ـي ــس ال ـق ـلــم لحني

صدور القرار النهائي.
رئيس قلم محكمة استئناف جبل لبنان
تانيا زخور
اعالن قضائي
تــدعــو محكمة اجـ ــارات ب ـيــروت برئاسة
الـقــاضــي نــديــن مشموشي املــدعــى عليه
غـســان قــاســم الخطيب لـحـضــور جلسة
 2017/10/17واس ـت ــام اوراق الــدعــوى
 2016/1155واملـقــامــة مــن املــدعــن حسن
ج ـع ـف ــر جـ ــاسـ ــم عـ ـب ــد ال ــرحـ ـي ــم ورفـ ــاقـ ــه
والــرام ـيــة ال ــى اس ـقــاط حــق املــدعــى عليه
مــن الـتـمــديــد الـقــانــونــي وال ــزام ــه بــاخــاء
املــأجــور الـكــائــن فــي املكتب رقــم  205من
العقار  /762/رأس بيروت.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب م ـص ـط ـفــى احـ ـم ــد ن ـع ـم ــه ملــوك ـل ـتــه
تـهــانــي حـبـيــب كـحـيــل ش ـه ــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  728الكفور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب واصـ ـ ـ ــف مـ ـحـ ـم ــود نـ ـ ـ ــادي ملــوك ـلــه
مصطفى سـعـيــد مـكــه ش ـهــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  1571حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب خـلـيــل اح ـمــد فــرحــات ش ـهــادة قيد
بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار رقـ ــم  1490نبطية
التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب عـ ــاء اح ـم ــد ح ــاي ــك مل ــورث ــه احـمــد
خ ـل ـيــل ح ــاي ــك شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  962عدشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـب ــت دالل م ـح ـم ــد زواوي ملــوكـلـتـهــا
فاطمه مصطفى طرابلسي شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  102دير الزهراني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت ح ـنــان قــاســم فـقـيــه ملــوكـلـهــا بنك
سوسيته جنرال في لبنان شهادة تأمني
بــدل ضائع لالقسام  3و 4و 5و 6و 7و8
و 10و 11و 12بلوك  Aمن العقار 4153
ح ـبــوش ولــاق ـســام  3و 4و 5و 6و 7و8
و 10بلوك  Bمن العقار  4153حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب علي حسني محمد وكيل احمد زين
العابدين بيرم احد ورثــة زين العابدين
ع ـل ــي ب ـي ــرم س ـن ــدي م ـل ـك ـيــة بـ ــدل ضــائــع

للعقارين  190 ،160الوردانية.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب م ــاه ــر ف ــائ ــق ش ـب ـيــر وكـ ـي ــل عــزيــز
م ـي ـشــال م ـخ ــاي ــل طــرب ـيــه وك ـي ــل ج ــوزف
ميشال مخايل طربيه املدير العام لبنك
االعـتـمــاد اللبناني ش.م.ل .سند ملكية
ب ــدل ضــائــع ع ــن حـصـتــه ف ــي ال ـع ـقــار 48
وادي ابو يوسف (تحديد اختياري).
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب اصالن اديب البعيني وكيل هشام
يوسف البعيني احد ورثة عباس فارس
ال ـب ـع ـي ـنــي سـ ـن ــدات م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
ل ـل ـع ـق ــارات  4031 ،4038 ،4033مــزرعــة
الشوف.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب زيــاد مـعــروف الصباغ وكيل بهاء
عاطف حماده احــد ورثــة عاطف فرحان
حـمــاده احــد ورثــة فــرحــان سليم حماده
سندي ملكية بدل ضائع للعقارين ،619
 620بعقلني.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب حـســن احـمــد الحلبي وكـيــل احمد
عـبــد الـحـلـيــم سـلـيـمــان ج ــاد اح ــد ورث ــة
عبد الحليم سليمان احمد جالد سندي
ملكية بدل ضائع للعقارين 1762 ،1761
الرميلة.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب املـحــامــي فيليب يــوســف معلوس
وكـ ـي ــل ضـ ـي ــاء ع ـب ــد الـ ـل ــه ع ـب ــد الـلـطـيــف
الـعـثـمــان (كــويـتـيــة) س ـنــدات ملكية بــدل
ضائع عــن حصتها فــي الـعـقــارات 1199
الـقـبــة وال ـع ـقــارات ،713 ،712 ،711 ،710
 ،789 ،725 ،721 ،720 ،719املنصورية
وع ــن امل ــرج و،831 ،826 ،824 ،811 ،32
 832شــان ـيــه و 1088 ،879ع ــن صــوفــر
و،2758 ،2753 ،2751 ،2750 ،2749 ،2748
،3712 ،3066 ،3036 ،2947 ،2762 ،2759
 3776و 3777بحمدون القرية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
بالتكليف محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت داليا عبد العزيز بعاج بصفتها
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ال ـش ـخ ـص ـي ــة س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  10 /2289القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
بالتكليف محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ع ـلــي اسـ ــد م ـن ـصــور وك ـي ــل خليل
احـمــد حــركــه سـنــدات ملكية بــدل ضائع
للعقار  497 ،498 ،499تحويطة الغدير.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب فادي مصطفى قــدورة سند ملكية
بدل ضائع عن حصته في العقار 71 /14
حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
بالتكليف
يوسف شكر
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل الـعـقــاري امل ـعــاون في
البقاع الغربي
ط ـل ــب ي ــوس ــف خ ـل ـي ــل ال ـص ـم ـي ـل ــي سـنــد
تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ـح ـصــة مــوكــل
موكله علي سليمان الصميلي بالعقار
رقم  728غزه العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في البقاع
الغربي
ربى الدغيدي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1315
املـ ـنـ ـف ــذ :ال ـ ـيـ ــاس حـ ـن ــا شـ ـلـ ـه ــوب وك ـي ـلــه
املحامي داني الشيخ
املـنـفــذ عـلـيــه :ال ـيــاس هــانــري املـقــدســي ـ ـ
مجدليا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ ح ـل ـب ــا رق ـ ــم  2012/216ت ــاري ــخ
ً
 2013/3/14تحصيال ملبلغ 2.256.000
ل.ل .عدا الرسوم والفوائد القانونية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
نـهــار الـثــاثــاء فــي  2017/7/25الساعة
ال ــواح ــدة ظ ـه ـرًا ،م ـن ـقــوالت امل ـن ـفــذ عليه
املنزلية الكائنة فــي بلدة مجدليا وهي
ع ـب ــارة ع ــن غــرفــة ج ـلــوس وغ ــرف ــة سـفــرة
وصالون وبــراد وغــاز وتلفزيون وثالث
غرف نوم.
ب ــدل ال ـت ـخ ـمــن 9300 :د.أ .ب ــدل ال ـط ــرح:
 5580د.أ.
على الراغب بالشراء الحضور الى مكان
وج ــود املـنـقــوالت فــي مـنــزل املـنـفــذ عليه
في مجدليا في املوعد املحدد مصحوبًا
بالثمن و %5رسم داللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب عبدالرحمان عــواد ملوكلته عيشة
مصطفى عواد شهادات قيد بدل ضائع
للعقارات  195و 196و 197مراح السفيرة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـل ـب ــت نـ ـه ــا ون ـ ــاه ـ ــد وم ـ ــوف ـ ــق م ـح ـمــد
صيداوي سند تمليك بدل ضائع للعقار
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للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

