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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/1077
طالب التنفيذ :جمال ترست بنك ش.م.ل.
وكيله املحامي ابراهيم الحسامي
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :بـ ــال ورفـ ـع ــت هــانــي
املـ ـق ــداد ح ـ ــارة ح ــري ــك ش ـ ــارع املـ ـق ــداد -
محالت املقداد لبيع التبغ والتنباك
السند التنفيذي :سندات دين مستحقة
بقيمة /120450/دوالر أميركي
ت ــاري ــخ قـ ـ ــرار ال ـح ـج ــز- 2016/7/21 :
تاريخ تسجيله2016/8/4 :
املـطــروح للبيع 2400 :سهم من العقار
رقم  7/1191الشياح:
طابق اول يتألف مــن مدخل وصالون
وطعام وثالث غرف ومطبخ وحمامات
وشرفات ولدى الكشف تبني ان ما ذكر
اعاله ينطبق على الواقع  -وهذا القسم
ب ـحــالــة ج ـي ــدة وي ـش ـغ ـلــه ال ـس ـيــد احـمــد
عــواضــة وعـلــي عــواضــة  -حــق مختلف
خــاضــع لـنـظــام ادارة الـعـقــار  -يشترك
بملكية الـقـســم رق ــم  1و 3وك ــل مــا ورد
عليهما  -تــأمــن رضــائــي درج ــة اولــى
بدون مزاحم مع حق التحويل وشهادة
ق ـيــد ح ــق ف ــائ ــدة ح ـســب شـ ــروط الـعـقــد
الدئن :جمال ترست بنك ش.م.ل .املدين:
بالل ورفعت هاني املقداد.
مساحته/113/ :م 2تقريبًا.
ال ـت ـخ ـم ــن/180800/ :د.أ - .الـ ـط ــرح:
/108480/د.أ.
تــاريــخ ومـكــان املــزايــدة :تجرى املــزايــدة
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2018/2/2
الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا أم ــام رئيس
دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا
املبنى الجديد.
ش ــروط الـبـيــع :فعلى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة ايـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
أو مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق الــدائــرة كما عليه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
ال ـع ـش ــر ع ـل ــى م ـس ــؤول ـي ـت ــه ك ـم ــا عـلـيــه
وخــال عشرين يومًا تلي االحالة دفع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن بيع باملعاملة 2017/655
مـحـكـمــة تـنـفـيــذ ع ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات في
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع بــاملــزاد العلني نهار الجمعة في
 2018/1/26الساعة  1:00ظهرًا سيارة
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا ت ــام ــر وخـ ــالـ ــد ج ـمــال
عــزالــديــن مــاركــة هـيــونــداي  i10موديل
 2014رق ــم /208645/ط الخصوصية
ً
ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
عودة ش.م.ل .وكيله املحامي اندره نهرا
ال ـبــالــغ  $/10.569.74/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $/3420/واملطروحة
بسعر  $/3000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رسوم امليكانيك قد بلغت
/1.095.000/ل.ل.
ف ـع ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور
بــاملــوعــد امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب املـ ــدور في
ب ـيــروت الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ شحيم
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/8
رقم املعاملة2013/8 :
املـنـفــذ :بنك االعـتـمــاد اللبناني وكيله
املحامي خالد لطفي
املنفذ عليه :فادي حسني جبور
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :سـ ـن ــد دي ـ ــن عـقــد
قــرض بقيمة  8876دوالر أميركي عدا

اللواحق.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
السيارة املوضوعة في مــرآب فــؤاد أبو
حمدان  -الكحلونية العائدة ملكيتها
للمنفذ عليه فــادي حسني جبور نوع
وحــالــة الـسـيــارة وفـقــا لتقرير الخبير:
نــوع بيجو  Oli 206موديل  2009ذات
الرقم /386158ج.
قيمة التخمني /3500/د.أ .الطرح املقرر
على أساس  %60أو ما يعادلها بالليرة
اللبنانية اي /2100/د.أ.
موعد املزايدة نهار الخميس الواقع في
 2018/2/1الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
مكان اجراؤها :مــرآب فــؤاد أبو حمدان
 الكحلونية الـشــوف على الــراغــب فيالـ ـش ــراء ال ـح ـضــور ف ــي امل ــوع ــد وامل ـك ــان
املحددين اعاله مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شـيــك مـصــرفــي بــاســم رئـيــس دائ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ ش ـح ـيــم اض ــاف ــة الـ ــى  %5رســم
داللة.
مأمور التنفيذ
سناء ضاهر
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الــى املنفذ عليه :محمد هــدوان
الحاج حسني املجهول محل االقامة
تنذركم هذه الدائرة سندًا للمادة 408
و 409م ـحــاك ـمــات مــدن ـيــة بــالـحـضــور
ال ـي ـهــا لـتـسـلــم االن ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي في
امل ـعــام ـلــة رقـ ــم  2014/1001املـتـكــونــة
بينك وبني االعتماد اللبناني ش.م.ل.
بـخــال  /30/يــومــا مــن تــاريــخ النشر
وات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة م ـخ ـت ــار ضـمــن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال ُع ــد قـلـمـهــا مقامًا
مختارًا تتبلغون بواسطته كل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
صــادر عن أمانة السجل التجاري في
جبل لبنان
بتاريخ  2018/1/2وبناء للطلب تقرر
شـطــب قـيــد شــركــة االن ــدل ــس لـخــدمــات
الـتــأمــن ش.م.م .مــن السجل التجاري
والـكــائـنــة فــي مــزبــود واملـسـجـلــة برقم
عـ ـ ــام  2001994بـ ـعـ ـب ــدا الص ـح ــاب ـه ــا
ال ـس ــادة مـحـمــود مـحـمــد عـبــد الـجــابــر
ونـ ـ ــدى م ـح ـم ــود ع ـب ــد ال ـج ــاب ــر وامـ ــال
ح ـســن ن ـصــار وم ـح ـمــد م ـح ـمــود عبد
الجابر .فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم
اعـ ـت ــراض ــه وم ــاح ـظ ــات ــه خ ـ ــال مـهـلــة
عشرة ايام من تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
ب ـم ــوج ــب م ـح ـض ــر ج ـم ـع ـيــة م ـن ـع ـقــدة
فـ ـ ــي  2017/12/29تـ ـ ـق ـ ــرر بـ ـت ــاري ــخ
 2018/1/10شـ ـ ـط ـ ــب قـ ـ ـي ـ ــد ش ــرك ــة
 Agribond holding SALاملسجلة برقم
 1903100ن ـهــائ ـيــا م ــن ق ـي ــود الـسـجــل
ال ـت ـجــاري ف ــي ب ـي ــروت رئ ـيــس مجلس
االدارة السيد زياد احمد السيد الرقم
املالي .3096487
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم
مالحظاته او اعتراضه خالل مهلة
عشرة ايام من آخر تاريخ نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/286
املنفذ :كمال حسن رباعي
املنفذ عليه :حسني حسن رباعي
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية
ف ــي الـنـبـطـيــة رق ــم  2016/37بـتــاريــخ

 2016/3/8املتضمن اعالن عدم قابلية
العقار /708حاريص للقسمة العينية
وط ــرح ــه ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي عـلــى اس ــاس
الطرح وتوزيع الثمن وفق مندرجات
الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/6/22 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/7/11 :
الـعـقــارات املــوصــوفــة 2400 :سهمًا من
العقار /708حاريص عبارة عن قطعة
ارض ي ــوج ــد عـلـيـهــا ب ـن ــاء م ــؤل ــف من
طــابـقــن االول طــابــق سـفـلــي يحتوي
على صالون وثالث غرف نوم ومطبخ
وحمامني وممر باشغال السيد حسن
ربــاعــي ،وطــابــق ارض ــي يـحـتــوي على
مدخل وصــالــون وطـعــام وممر واربــع
غ ــرف ن ــوم وم ـط ـبــخ وثـ ــاث حـمــامــات
وفرندات ومطلع درج وهو حاليًا قيد
الـتــرمـيــم وه ــو ب ـنــاء قــديــم االن ـج ــاز ما
قبل العام  1971كما يحتوي على بئر
مــاء اضــافــة الــى بعض اشـجــار السرو
والكينا واألك ــي دنيا والــرمــان والتني
والعريش.
مساحته 1085 :م2
التخمني 183.500 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 165.150 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا :ن ـه ــار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2018/3/1
الساعة  11:00ظهرًا امام رئيس دائرة
تنفيذ النبطية.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
العلني اسهم العقار املوصوف اعاله،
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
في قلم الدائرة بموجب شيك مصرفي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
واتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن نطاقها
واال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له ما لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية السهم العقار
املطروح ودفــع الثمن والــرســوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ اس ــورة محمد زعيتر باملعاملة
 2012/1104بوجه نهاد يونس صوما
ح ـك ــم امل ـح ـك ـمــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة ف ــي جـبــل
لبنان الغرفة السابعة قــرار 2011/23
ً
ت ــاري ــخ  2011/2/24تـحـصـيــا ملبلغ
 11.874.000م ـل ـي ــون ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة
اضافة الى الرسوم واملصاريف كافة.
يجري التنفيذ على القسم A/7/ 689
الغينة مساحته  160م.م .وهو بموجب
االفــادة العقارية ثالث غرف وصالون
وط ـعــام ومـطـبــخ وح ـمــامــان وشــرفــات
يقع في الطابق الثاني وبالكشف تبني
ان القسم يقع في حي السهوم ومطابق
لالفادة العقارية أمــا املواصفات فهي
ع ــادي ــة ال ـب ــاط م ــوزاي ـي ــك أم ــا املـطـبــخ
والحمامان سيراميك عادي  -املغسلة
خارج الحمام املجلى رخام رمادي وله
خــزائــن  -خــزانــة حــائــط فــي الغرفتني
وش ــرف ــة  -غــرفــة ال ـن ــوم مـقـفـلــة بــزجــاج
وال ـ ـق ـ ـسـ ــم مـ ـجـ ـه ــز ب ـ ـشـ ــوفـ ــاج وبـ ـ ــاط
الصالون والسفرة كسر رخــام قديم -
املنجور الخارجي خشب مــع اباجور
والبابني الرئيسني خشب.
تـ ــاريـ ــخ قـ ـ ــرار ال ـح ـج ــز 2012/12/13
وت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه 2012/12/15
ب ـ ـ ـ ــدل ت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ال ـ ـق ـ ـسـ ــم A/7/ 689
ال ـغ ـي ـنــة /88.000/د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
/52.800/د.أ .أو مــا يـعــادلــه بالعملة
الوطنية.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ب ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع
فيه  2018/2/27الساعة  11ظهرًا في
قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء
دفع بدل الطرح بموجب شك مصرفي
منظم ألمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ
كسروان أو تقديم كفالة وافية من احد

املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء تـ ــاريـ ــخ  1940/9/11مــن
سهجنان قاسم عزالدين ضد الشيخ
م ـح ـم ــد قـ ــاسـ ــم عـ ــزالـ ــديـ ــن ب ـم ــوض ــوع
نـ ـ ــزاع ع ـل ــى م ـل ـك ـيــة ف ـم ــن ل ــه مـصـلـحــة
باالعتراض ان يتقدم به خالل عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/725
موجه الــى املستدعى ضدهم :يوسف
ضــومـيــط فــرنـسـيــس الــزعـنــي وروبـيــر
يوسف الزعني وشفيق اوميرو صقر
الــزع ـنــي وث ــري ــا ن ــورم ــا صـقــر الــزعـنــي
وغ ـبــريــال مــورسـيـغــو صـقــر ،مــن بلدة
ً
تــوال البترون أصــا ،ومجهولي محل
االقامة حاليًا.
ت ـ ــدع ـ ــوك ـ ــم هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الس ـ ـتـ ــام
االسـتــدعــاء ومرفقاته املــرفــوع ضدكم
مـ ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي ح ـل ـي ــم ن ـع ـي ــم زع ـن ــي
بــوالي ـتــه ال ـج ـبــريــة ع ــن ولـ ــده الـقــاصــر
ان ـ ـطـ ــونـ ــي بـ ــوكـ ــالـ ــة امل ـ ـحـ ــامـ ــي س ــاي ــد
فـيــاض ،بــدعــوى ازال ــة الشيوع املقامة
عـلــى ال ـع ـقــارات رق ــم  224و 225و488
و 490و 492مـنـطـقــة ت ــوال ال ـع ـقــاريــة،
ك ـمــا تــدعــوكــم الس ـت ــام كــافــة االوراق
املـ ـب ــرزة ف ــي امل ـل ــف ،وذلـ ــك خ ــال مهلة
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ن ـش ــر ه ــذا
االعــان واتخاذ مقامًا لكم يقع ضمن
نطاق هذه املحكمة وابداء مالحظاتكم
ال ـخ ـط ـيــة ع ـل ــى الـ ــدعـ ــوى خ ـ ــال مـهـلــة
خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ،
واال يعتبر كــل تبليغ لكم لصقًا على
بـ ــاب امل ـح ـك ـمــة ص ـح ـي ـحــا ،بــاسـتـثـنــاء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعالن قضائي
بتاريخ  2017/12/29قرر رئيس محكمة
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي
نشر خالصة عن االستدعاء املقدم من
ج ــودت مصطفى ف ــواز واملـسـجــل برقم
 2017/2084وال ــذي يطلب فـيــه شطب
اشارة الدعوى عن العقار رقم  1563من
منطقة العباسية العقارية واملسجلة
بــرقــم يــومــي  571ت ــاري ــخ 1959/8/26
دع ــوى مقامة لــدى الـحــاكــم املـنـفــرد في
ص ــور تــاريــخ  1959/8/18مــن املدعية
عليا حسن خـطــار ضــد املــدعــى عليهم
ورثة مصطفى محمد فواز.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم
به خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن قضائي
بتاريخ  2018/1/9قرر رئيس محكمة
ب ــداي ــة ص ـي ــدا ال ـقــاضــي جـ ــورج مــزهــر
ن ـشــر خ ــاص ــة ع ــن االس ـت ــدع ــاء امل ـقــدم
من نور منير عزالدين واملسجل برقم
 2018/1333وال ــذي يطلب فيه شطب
اشــارة الدعوى عن العقار رقم /319/
ديرقانون النهر واملسجلة برقم يومي
 456تاريخ  1940/9/23دعوى بموجب

إعالن
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2018/1/9ق ـ ـ ــرر ال ـق ــاض ــي
الـ ـعـ ـق ــاري ف ــي ال ـش ـم ــال إع ـ ـ ــادة تـكــويــن
محضر تـحــديــد الـعـقــار رق ــم  3596من
منطقة بشري العقارية.
لـلــراغــب بتقديم اع ـتــراض عـلــى عملية
اع ـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن وف ـق ــا مل ــا تـ ـق ــدم ،أداء
مــاح ـظــاتــه خـطـيــا لـ ــدى ق ـلــم الـقــاضــي
العقاري في الشمال وذلك حتى تاريخ
إن ـجــاز الـعـنـصــر امل ـقــرر اعـ ــادة تكوينه
وفـ ــي ف ـت ــرة ال ـث ــاث ــن ي ــوم ــا ال ـت ــي تلي
لصق قرار االختتام االولــي على إيوان
املحكمة.
طرابلس في 2018/1/9
القاضي العقاري في محافظة الشمال
تراز غسان ّ
مقوم
إعالن
تـعـلــن بـلــديــة روم عــن رغـبـتـهــا بتلزيم
أثـمــار الصنوبر الـجــوي فــي أحراجها
بطريقة املــزايــدة العلنية يــوم االربعاء
ف ــي  2018/2/7ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا في
مبنى البلدية.

