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◄ إعالنات رسمية ►
للمنفذ سراج هاشم
 $7000للمشترك بالحجز هشام زين
و 14700للمشترك بالحجز علي أيوب
تاريخ الحجز2013/2/18 :
تاريخ تسجيله2013/2/22 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2013/5/15
تاريخ تسجيله 2013/6/17
العقار املطروح /7 /531 :معروب
مساحة العقار 65 :م2
وص ـ ـفـ ــه :م ـح ــل ت ـ ـجـ ــاري ي ـح ـت ــوي عـلــى
أدوات صحية عائدة للمستأجر كمال
دبوق
قيمة التخمني$78.000 :
بدل الطرح$46.800 :
تاريخ املــزايــدة ومكان إجرئها الساعة
الثانية ظهرًا من يــوم الخميس الواقع
ف ـي ــه  2015/3/26أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ج ــوي ــا .عـلــى راغ ــب ال ـش ــراء قبل
الدخول في املزايدة أن يقدم بدل الطرح
نقدًا أو بكفالة مصرفية وافية أو شيك
م ـصــرفــي م ــن أحـ ــد املـ ـص ــارف املـقـبــولــة
ألمر حضرة رئيس دائــرة تنفيذ جويا
وعليه اتخاذ محل إلقامته ضمن نطاق
املحكمة وإال اعتبر كل تبليغ له في قلم
املحكمة قانونيًا وعليه عالوة على ذلك
رسما الداللة والفراغ.
رئيس القلم
ابراهيم حمود

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية .2014/355
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ع ـلــى ج ـم ـيــل ح ـجــازي
بوكالة املحامي محمد حجازي
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم :ب ـه ـي ــة عـ ـثـ ـم ــان ال ــزي ــن
ورفاقها.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
محكمة بــدايــة النبطية رق ــم 2014/24
تــاريــخ  2014/3/4واملـنـتـهــي ال ــى عــدم
قــاب ـل ـيــة ال ـع ـق ــار /69ح ـ ـبـ ــوش لـلـقـسـمــة
العينية وطرحه بالتالي للبيع باملزاد
الـ ـعـ ـلـ ـن ــي عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس سـ ـع ــر الـ ـط ــرح
وتوزيع الثمن وفق منطوق الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/10/2 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2014/12/19 :
الـ ـعـ ـق ــار املـ ـ ــوصـ ـ ــوف 2400 :سـ ـه ــم مــن
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /69حـ ـ ـب ـ ــوش ي ـق ــع ضـمــن
منطقة امتداد سكني مميز بالنظر الى
موقع األبنية املوجودة وحالة العمران
الحاصلة في محلة وجوده.
مساحته 15820 :م.2
التخمني 711900 :د.أ.
الطرح 711900 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة.
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2014/4/23الساعة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـ ـطـ ــرح هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ل ـل ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد
العلني العقار املــوصــوف أع ــاه ،فعلى
الــراغــب بــالـشــراء إي ــداع بــدل الـطــرح في
ق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك مـصــرفــي
منظم ألمر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
بـ ـ ــذات ال ـع ـم ـل ــة امل ـ ــذك ـ ــورة ف ــي اإلعـ ـ ــان،
واتـخــاذ مكان إقــامــة لــه ضمن نطاقها،
وإال عـ ّـد قلمها مقامًا مختارًا لــه مــا لم
ي ـك ــن م ـم ـث ـ ًـا ب ـم ـح ــام ،وع ـل ـي ــه االط ـ ــاع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للعقار
امل ـطــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن بيع باملعاملة 2014/224
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـ ـب ــاع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي نـ ـه ــار ال ـث ــاث ــاء
فــي  2015/3/10الـســاعــة الـثــانـيــة بعد
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيـهـمــا أوس ــب
ج ـ ــورج أسـ ـط ــوري ــان ون ـت ــال ــي كــري ـكــور
س ــرم ــان ــوكـ ـي ــان م ـ ــارك ـ ــة ف ــول ـك ـس ـف ــاك ــن
 TouareGموديل  2006رقم /492199/ب
ـا ل ــدي ــن طــالــب
ال ـخ ـصــوص ـيــة ت ـح ـص ـيـ ً
التنفيذ بـنــك ع ــوده ش.م.ل( .مجموعة
ع ــوده س ـ ــرادار) وكـيـلــه امل ـحــامــي أن ــدره
نهرا البالغ  $/12.291.57/عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/13778/واملطروحة

بسعر  $/12000/أو ما يعادله بالعملة
الوطنية وإن رسوم امليكانيك قد بلغت
/720.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى م ـ ــرآب املـ ـ ــدور ف ــي ب ـي ــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

تبليغ فقرة حكمية
مـ ـ ــن املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االبـ ـ ـت ـ ــدائـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ج ـبــل
لبنان ،املــن ،الغرفة التاسعة ،الناظرة
بالدعاوى العقارية ،املؤلفة من الرئيسة
سيلفر أب ــو شـقــرا والـقــاضـيــن نانسي
القلعاني وزينب ربــاب ،الــى املستدعى
ضـ ــدهـ ــا م ـ ــرج ـ ــان يـ ـعـ ـق ــوب ك ـن ــاج ـي ــان
املـجـهــولــة مـحــل اإلقــامــة أنــه باستدعاء
إزال ــة الـشـيــوع رقــم  ،2014/1686املقدم
مـ ــن امل ـس ـت ــدع ــي أنـ ـ ـ ــدره ج ـ ـبـ ــران وردي
بواسطة وكيلته املحامية إيرما جالد
ص ـ ــدر الـ ـحـ ـك ــم رق ـ ــم  2015/24ق ـضــى
بإزالة الشيوع في العقارين  358و445
عــن عــار العقارية عــن طريق طرحهما
للبيع باملزاد العلني للعموم ولصالح
الشركاء ،على أن يعتمد أساسًا للطرح
ف ــي املـ ــزايـ ــدة األولـ ـ ــى امل ـب ـلــغ املـ ـق ــدر مــن
الخبير والـبــالــغ  255600د.أ .بالنسبة
ل ـل ـع ـقــار  358و 234900د.أ .بــالـنـسـبــة
ل ـل ـع ـق ــار  445وت ـض ـم ـي ـن ـه ــم ال ـن ـف ـق ــات
وال ــرس ــوم بـنـسـبــة حـصــة كــل مـنـهــم في
امل ـل ــك م ـه ـلــة االس ـت ـئ ـن ــاف خ ــال ثــاثــن
يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن قضائي
صادر عن محكمة راشيا املدنية
الناظرة في دعاوى األحوال الشخصية
برئاسة القاضي ياسر مصطفى
تـ ـق ــدم املـ ــدعـ ــو س ـل ـم ــان م ـح ـم ــد شـمــس
م ــن ب ـل ــدة راش ـي ــا وك ـي ـلــه ك ـم ــال تــوفـيــق
ن ــاج ــي بــاس ـتــدعــاء امـ ــام ه ــذه املـحـكـمــة
س ـجــل بــرقــم اسـ ــاس  2015/162م ــدور
طــال ـبــا ب ـمــوج ـبــه اثـ ـب ــات وف ـ ــاة وحـصــر
ارث امل ـ ــرح ـ ــوم م ـح ـم ــد م ـح ـم ــد ش ـمــس
اب ــن مـحـمــد شـمــس امل ـتــوفــى فــي راشـيــا
بـتــاريــخ  1988/10/10وانـحـصــار إرثــه
ب ـ ـ ـ ــأوالده وه ـ ــم س ـع ـي ــد وفـ ـ ـ ــوزي وع ـلــي
وس ـل ـم ــان ون ـه ــى وع ــاي ــده م ــن زوج ـت ــه
بهيجه صالح البري املتوفية قبله.
ومـ ــن ث ــم ت ــوف ــي س ـع ـيــد م ـح ـمــد شـمــس
ع ــازب ب ـتــاريــخ  1989/1/25وانـحـصــر
ارثـ ـ ــه ب ــأش ـق ــائ ــه ع ـل ــي وس ـل ـم ــان ون ـهــى
وعايده وفوزي.
وم ـ ــن ث ــم ت ــوف ــي فـ ـ ــوزي م ـح ـمــد شـمــس
عـ ـ ـ ــازب ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  1992/9/10ع ـ ــازب
وانحصر ارثــه بأشقائه علي وسلمان
ونهى وعايده وال إرث للمتوفني سوى
من ذكر.
ف ـم ــن ل ــدي ــه م ــاح ـظ ــات ع ـل ــى م ـض ـمــون
االستدعاء او معلومات اضافية حوله
يستطيع ان يتقدم بها الى قلم املحكمة
ضـمــن مـهـلــة خـمـســة وثــاثــن يــومــا من
تــاريــخ نـشــر ه ــذا اإلع ــان ولـصـقــه على
ايوان املحكمة.
رئيس القلم
عبد الغني الخطيب
إعالن مناقصة عمومية
ت ـ ـ ـجـ ـ ــري امل ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـن ـه ــر
ال ـل ـي ـطــانــي م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة م ـع ــادة
وفـ ــق دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص لـتـلــزيــم
«تقديم وتركيب اجهزة تحكم وتشغيل
وم ــراقـ ـب ــة وحـ ـم ــاي ــة لـ ـ ــزوم م ـج ـمــوعــات
اإلنـتــاج الكهرمائي واملـضـخــات وكافة
األجهزة اإللكتروميكانيكية في معمل
جون» .يمكن االطالع على ملف التلزيم
وت ـس ـلــم نـسـخــة ع ـنــه ض ـمــن الـ ـ ــدوام في
م ـك ـت ــب م ـص ـل ـح ــة الـ ـصـ ـفـ ـق ــات ف ـ ــي ش.
بـ ـش ــاره ال ـ ـخـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط4
مقابل دفع مبلغ /1.000.000/ل.ل .فقط
تقدم العروض باليد الى القلم املركزي
ح ـتــى ال ـســاعــة  12.00م ــن ي ــوم االث ـنــن
 ،2015/03/23وتفض في جلسة علنية
ال ـســاعــة  10.00مــن ال ـيــوم ال ـتــالــي على
العنوان اعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 355

إعالن
ألم ــان ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األول ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلبت اسمهان محمد حسن بوكالتها
عـ ــن ل ـي ـل ــى مـ ـحـ ـف ــوض وكـ ـيـ ـل ــة ي ــوس ــف
مصطفى وكيل حسن جــوالق بوكالته
عــن مـحـمــد خـلـيــل ج ــوالق سـنــد تمليك
بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار  3716/2مـنـطـقــة
زيتون طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألم ــان ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األول ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي حـ ـس ــن ب ـ ـيـ ــان مل ــوك ـل ــه
ال ــدك ـت ــور ع ـبــد امل ـج ـيــد راف ـع ــي س ـنــدات
تمليك بدل ضائع للعقارات  920و921
و 922و 925و 927زيتون طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألم ــان ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االول ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـلــب اح ـمــد غـ ـم ــراوي ملــوكـلـيــه جهينة
وم ـص ـط ـف ــى ومـ ـحـ ـم ــد وع ـ ـبـ ــد ال ـح ـك ـيــم
ووجيهة مقدم سند تمليك بدل ضائع
 6و 443 / 7البداوي
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـ ـل ــب بـ ـ ــال عـ ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد الـ ـح ــري ــري
ملوكلته يسرى عبد الله فتح الله الشيخ
سند تمليك بــدل عــن ضائع للقسم 25
من العقار  2588املزرعة
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير
إعالن
ص ــادر عــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري في
بيروت
ط ـل ـبــت غ ـ ــادة م ـح ـمــود ال ـظ ــاظ ــا سـنــدي
تمليك بدل عن ضائع للقسمني  20و21
من العقار  228املزرعة
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير
إعالن
ص ــادر عــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري في
بيروت
ط ـل ــب روج ـ ـ ــه ع ـط ــا الـ ـل ــه ب ــوك ــال ـت ــه عــن
الـحـســن غ ــازي شــاكــر سـنــد تمليك بــدل
عــن ضــائــع عــن حصته بــالـقـســم  25من
العقار  1203راس بيروت
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت املحامية جوزيان كامل بوكالتها
عــن ع ــادل ج ـبــران جـبــور بصفته وكيل
الم ـي ـت ــا انـ ـط ــونـ ـي ــوس ال ـش ـم ــر س ـن ــدات
تمليك بــدل عــن ضــائــع بــالـعـقــارات 614
و 615و 617و 618و 619الرميل
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب ع ـلــي ع ـل ـيــان بــوكــال ـتــه ع ــن وجـيــه
سليمان كوثراني ومنا عبد الله فياض
سند تمليك بــدل عــن ضائع للقسم 16
من العقار  1477املصيطبة
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا

أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير

إعالن
ص ــادر عــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري في
بيروت
ط ـلــب ع ـمــر ع ـم ــران بــوكــال ـتــه ع ــن زهـيــر
سـعــد الــديــن عـيـتــانــي وعـنــايــة محمود
عيتاني ومحمد يحي أســامــة عيتاني
وسـ ـع ــد الـ ــديـ ــن وري ـ ـمـ ــا ول ـي ـن ــا أس ــام ــة
عيتاني سندات تمليك بدل عن ضائع
للقسم  B 8من العقار  1242راس بيروت
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت سـ ــام أح ـم ــد س ـع ـيــد بــوكــالـتـهــا
عن لينا بشاره أيوب احد ورثة بشاره
ال ـيــاس اي ــوب سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
بحصتها بالعقار  /2368/برج حمود
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلبت سعاد حمدي فرحات بوكالتها

عــن اي ـهــاب جـعـفــر فــرحــات ش ـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار رقم  3959عنقون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي طارق طربيه)
م ــوج ــه ال ــى امل ـن ـفــذ عـلـيــه شـ ــادي اسـعــد
م ـغ ــام ــس امل ـق ـي ــم فـ ــي ع ـج ـل ـت ــون ب ـنــايــة
ولـيــد الـجـمــال الـطــابــق السفلي وحاليًا
مجهول املقام.
تــدعــوك هــذه الــدائــرة للحضور امامها
شخصيًا او بواسطة وكيلك القانوني
ل ـت ـب ـل ــغ االنـ ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـي ــذي واالوراق
املـ ــرف ـ ـقـ ــة ب ـ ـ ــه ،ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
رقـ ــم  2014/270ت ــاري ــخ 2014/3/22
واملـقــامــة مــن املـنـفــذ االعـتـمــاد اللبناني
ش.م.ل .وكيله االسـتــاذ عــادل معكرون،
ب ـم ــوض ــوع ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ت ــأم ــن بـقـيـمــة
 /190.153.516.13/ل.ل .اض ــاف ــة الــى
الـ ـف ــوائ ــد والـ ــرسـ ــوم وع ـل ـي ــك ال ـح ـضــور
ضمن املهلة القانونية وإال يسقط حقك
بــاالع ـتــراض ويـتــابــع الـتـنـفـيــذ بوجهك
ح ـت ــى آخـ ــر ال ـ ــدرج ـ ــات ،وع ـل ـي ــك ات ـخ ــاذ
عد
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة وإال ّ
قلمها مقامًا مختارًا.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

دعوة إىل جمعية عمومية غري عادية
موجهة إىل السيد سامي شاكر غربيال عبد الشهيد
(بصفته رشيكاً ومديراً لرشكة اس اس ام اللبنانية لألغذية ش.م.م) .
تحية وبعد،
ً
بصفتي رشيكا برشكة اس اس ام اللبنانية لألغذية ش.م.م .وبصفتي
رئيس مجلس اإلدارة وممث ًال لرشكة التنمية السياحية ش.م.ل .الرشيكة
ايضاً برشكة اس اس ام اللبنانية لالغذية ش.م.م .وعم ًال باحكام املادة 23
من املرسوم االشرتاعي رقم  35تاريخ  67/8/5وبأحكام املادة الخامسة
عرشة من النظام الداخيل للرشكة املذكورة جئنا مبوجب هذا الكتاب
وبصفتنا رشكاء ندعوكم لحضور الجمعية العمومية غري العادية املذكورة
التي ستنعقد برئاستي سنداً ألحكام املادة  15من النظام الداخيل يف متام
الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الواقع فيه تاريخ 2015/4/2
للبحث بجدول األعامل التايل:
 )1املصادقة عىل الحسابات للعام  2014وعىل أعامل اإلدارة واملدير عن
جميع السنوات السابقة سنداً ألحكام املادة  17من النظام الداخيل وسنداً
ألحكام املادة  21من املرسوم االشرتاعي رقم  35تاريخ .67/8/5
 )2توزيع األرباح سنداً ألحكام املادة العارشة من النظام الداخيل للرشكة.
 )3البحث يف ابراء ذمة املدير الحايل وتعيني مدير جديد سنداً ألحكام
املادتني الحادية عرشة والسابعة عرشة من النظام الداخيل وسنداً ألحكام
املادة السادسة عرشة من املرسوم االشرتاعي رقم  35تاريخ .67/8/5
 )4تعديل النظام الداخيل لجهة تعيني املدراء وعزلهم وتحديد مدة توليهم
مهام اإلدارة.
مع اإلشارة اىل انه يف حال مل يكتمل النصاب يف املوعد املحدد اعاله سيعقد
اجتامع آخر للجمعية يف نفس الوقت واملكان من يوم  2015/4/9ويعترب
االجتامع قانونياً مبن حرض.
وتفضلوا بقبول االحرتام
حسان عفيف الحلبي
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