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إعالنات
◄ وفيات ►

زوجـ ـ ـ ــة ال ـف ـق ـي ــد م ـ ــارس ـ ــال تــوف ـيــق
موراني
أوالده امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس نـ ــديـ ــم زوجـ ـت ــه
دوريس قسطا وأوالده:
ال ــدك ـت ــورة سـتـيـفــانــي زوجـ ــة دان ــي
نخول
ساندرا ومايكل
نـ ـ ـ ـ ــدى زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـق ـ ـس ـ ـيـ ــس إدكـ ـ ـ ـ ــار
طرابلسي وأوالدها:
املـ ـهـ ـن ــدس ج ـ ــوزف زوج ـ ـتـ ــه ســالــي
الحداد
املهندس أندرو
امل ـه ـنــدس ك ـمــال زوج ـت ــه الــدك ـتــورة
دوللي الحلو وأوالده:
بيرال ،ستيفن ،جوناثان
زوجة شقيقه املرحوم عزيز عطوي
وأوالدها وعائالتهم
أوالد شقيقه املــرحــوم فــؤاد عطوي
وعائالتهم
ش ـق ـي ـق ـتــه سـ ـل ــوى أرم ـ ـلـ ــة امل ــرح ــوم
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزف سـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــان وأوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وعائالتهم
وع ـمــوم عــائــات ع ـطــوي ،مــورانــي،
غنطوس ،طرابلسي ،قسطا ،الحلو،
ن ـخ ــول ،الـ ـح ــداد ،س ـم ـعــان ،خ ــوري،
شـ ـ ـ ــاروق ،أبـ ــو ج ـ ـ ــوده ،أبـ ــي صـعــب
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ــرج ــاء
املسيحي فقيدهم الغالي املرحوم
املهندس
ميشال جرجي عطوي
املنتقل إلــى دار الخلود يــوم األحــد
الواقع فيه  17كانون األول .2017
ت ـ ـقـ ــام م ـ ــراس ـ ــم ال ـ ـج ـ ـنـ ــازة ال ـس ــاع ــة
الرابعة مــن بعد ظهر يــوم الثالثاء
 19الجاري في الكنيسة اإلنجيلية
– الـ ـنـ ـق ــاش الـ ـج ــدي ــد – ش ـ ـ ــارع 34
الــراب ـيــة ويـ ــوارى ال ـثــرى فــي مــدافــن
الكنيسة اإلنجيلية في الفنار.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ق ـب ــل ال ـ ـصـ ــاة فــي
ً
ابتداء من الساعة
صالون الكنيسة
الثالثة بعد الظهر ويومي األربعاء
وال ـخ ـم ـيــس  20و  21الـ ـج ــاري في
صـ ــالـ ــون ال ـك ـن ـي ـس ــة اإلن ـج ـي ـل ـي ــة –
النقاش الجديد – شارع  34الرابية
ً
ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر
ولغاية الساعة الثامنة مساءً.
الـ ــرجـ ــاء إب ـ ـ ــدال األك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

انتقل إلى رحمة ربه تعالى
املغفور له
الدكتور عفيف فخر الدين
وقد تم دفنه في «فرنسا»
والده :املرحوم علي فخر الدين
والـ ــدتـ ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة مــريــم
ياسني
زوجته :الحاجة هيام ابراهيم غدار
أب ـ ـنـ ــاؤه :ال ــدك ـت ــور ك ــري ــم ،الــدك ـتــور
علي ،الدكتور ابراهيم
ابنته :مارنيا
أشقاؤه :املرحوم الدكتور أحمد
املرحوم الحاج طالل
املرحوم فؤاد
شقيقتاه :املرحومة ليلى وبلقيس
تقبل التعازي في الحسينية
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ف ـخــر ال ــدي ــن ،يــاســن
وعموم أهالي النبطية
بمزيد من الحزن والتسليم بقضاء
ال ـلــه وق ـ ــدره نـنـعــى الـيـكــم فقيدتنا
املأسوف على صباها املرحومة
األستاذة فاطمة محمد علي طعان
علوية
(رئيسة دائرة في الجامعة اللبنانية -
كلية العلوم)
حرم االستاذ عاطف ّ
رحال
بناتها :املهندسة مــاك ،املهندسة
ندى ،االستاذة سنابل ،زهراء ،آية
والــدتـهــا :املــرحــومــة الـحــاجــة سكنة
ّ
حبيب بزي
أش ـق ــاؤه ــا :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج رف ـيــق،
الـ ـح ــاج إح ـ ـسـ ــان ،ال ـن ــائ ــب ال ـســابــق
حسن ،االستاذ عبد الرؤوف علوية
شقيقتها :مريم علوية
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــازي ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة
االســام ـيــة للتخصص والـتــوجـيــه
ال ـع ـل ـمــي ـ ـ ـ ـ ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،قــرب
أمن الدولة يوم الثالثاء الواقع فيه
 2017/12/19مــن الـســاعــة الثالثة
حتى الساعة السادسة.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
اآلسـ ـف ــون :آل ع ـلــويــة ،آل ّ
رح ـ ــال ،آل
ب ــزي ,الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ُ
وع ـمــوم
أهــالــي م ــارون ال ــراس وخــربــة سلم
وبنت جبيل

انـ ـتـ ـق ــل ال ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
املأسوف عليه املرحوم
محمد أحمد حسني املولى
(أبو أحمد)
أوالده :الــدك ـتــور أح ـمــد ،الــدك ـتــورة
زينة ومصطفى
إخـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــه :ع ـ ـل ـ ــي ،ف ـ ـي ـ ـصـ ــل ،حـ ـي ــدر
ومصطفى
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت ال ـيــوم
االثـ ـن ــن  18ال ـ ـجـ ــاري م ــن ال ـســاعــة
الثالثة بعد الظهر حتى السادسة
مـسـ ً
ـاء فــي مقر جمعية التخصص
والتوجيه العلمي في بئر حسن.
اآلسفون :آل املولى وآل ناصر الدين
وعموم أهالي بلدة حربتا

◄ شكر على تعزية ►

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

آل شحرور وأنسباؤهم
يشكرون كل من واساهم
في مصابهم األليم بفقدان املرحوم
خليل أسعد شحرور
وي ـخ ـص ــون بــال ـش ـكــر دول ـ ــة رئ ـيــس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري،
ودولـ ـ ـ ـ ــة رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
الشيخ سعد الحريري،
أصحاب املعالي من وزراء حاليني
وسابقني ،أصحاب السعادة
م ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ــواب حـ ــال ـ ـيـ ــن وسـ ــاب ـ ـقـ ــن،
الفعاليات الحزبية ،الروحية،
االجتماعية ،العسكرية ،القضائية،
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الـ ـثـ ـق ــاف ـ ّـي ــة ،الـ ـت ــرب ـ ّ
ـوي ــة
والبلدية،
ك ـم ــا ي ـش ـك ــرون األهـ ـ ــل واألصـ ــدقـ ــاء
وعائالت هونني كافة.

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 182/2016
املـ ـنـ ـف ــذ :بـ ـن ــك الـ ـتـ ـم ــوي ــل ش.م.ل .وكـ ـي ــاه
املحاميان حسني زبيب وفكتور ضو
املـنـفــذ عليهم :ـ ـ ـ الـشــركــة املـتـحــدة للتجارة
واملقاوالت العامة ش.م.م .بشخص مفوضي
التوقيع محمد اسماعيل حويال وابراهيم
تنال بيطار/برج الشمالي.
ـ ـ تنال ابراهيم بيطار/برج الشمالي
ـ ـ امال وجمال وعشير واحمد ومالك ومريم
وزينة ومصطفى ابراهيم بيطار ،ابراهيم
وزيـنــة ومــريــم خليل بيطار /وكـيـهــم تنال
ابراهيم بيطار/برج الشمالي
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض مـقــابــل عقد
تأمني عقاري بقيمة  1.337.916/د.أ /.عدا
اللواحق والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.13/6/2016 :
تاريخ قــرار الحجز التنفيذي21/9/2016 :
و.2/11/2016
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه فـ ــي ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
 24/9/2016و.3/11/2016
ت ـ ــاري ـ ــخ وض ـ ـ ــع مـ ـحـ ـض ــر وص ـ ـ ــف الـ ـعـ ـق ــار:
.7/12/2016
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه فـ ــي ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
.8/12/2016
املطروح للبيع:
ال ـع ـق ــار رق ـ ــم  370م ـن ـط ـقــة ب ـ ــرج ال ـش ـمــالــي
ال ـع ـق ــاري ــة ،ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض ال
يوجد عليها انشاءات وغير مغروسة بأي
ن ــوع م ــن انـ ــواع االشـ ـج ــار ،م ـصــان بشريط
حديدي وفي زاويته الشرقية لجهة الشمال
ي ــوج ــد ب ــرك ــة مـ ـي ــاه وه ـ ــو م ـص ـنــف زراع ـ ــي
مساحته  8046م.2
التخمني 1.367.820 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 633.278 :د.أ.
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ي ــوم الخميس
الــواقــع فـيــه  11/1/2018الـســاعــة الــواحــدة
ظـ ـهـ ـرًا ام ـ ـ ــام رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ صـ ــور.
ل ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء اي ـ ـ ــداع بـ ــدل الـ ـط ــرح فــي
صندوق الخزينة أو بموجب شيك او كفالة
مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ صور،
وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق هذه
ال ــدائ ــرة واال عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه،
وبخالل ثالثة ايــام تلي قــرار االحــالــة عليه
اي ـ ــداع ال ـث ـمــن ت ـحــت طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بالعشر على مسؤوليته وبـخــال عشرين
يومًا دفع رسم الداللة  5%والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
تبليغ قضائي
مـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـح ـك ـم ــة بـ ــدايـ ــة جـ ـب ــل ل ـب ـنــان
الــراب ـعــة فــي بـعـبــدا ال ـقــاضــي لـبـيــب سلهب
ت ـق ــدم امل ـس ـتــدعــون ان ـي ـســة ع ـبــدال ـلــه غـشــام
وط ــارق وعـلــي وحـســان وســرحــان ولطيفة
مـحـمــود الــرضــا بــاالسـتــدعــاء 7978/2017
ي ـط ـل ـب ــون ف ـي ــه ش ـط ــب اشـ ـ ـ ــارة ي ــوم ــي 185
تـ ــاريـ ــخ  28/2/1991اس ـت ـح ـض ــار دعـ ــوة
مـقــدمــة للقاضي املـنـفــرد املــدنــي فــي بعبدا
رقــم  64/982املدعي جــورج فهد القصيفي
املــدعــى عليهم محمود ومحمد علي رضا
ومحمد عبد الحسني ضاهر جهة الدعوى
ابـ ـط ــال ع ـق ــد ايـ ـج ــار وت ــأك ـي ــد ح ــق امل ــدع ــي
بــاي ـجــاره امل ـحــل ع ــن االق ـس ــام  4و 5و 6و7
و 8و 21و 22و 23و 25مــن الـعـقــار /5008
الشياح.
كل من له اعتراض يستطيع التقدم به أمام
قلم هــذه املحكمة خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املطلوب ابالغه ربيع عباس محمد
مجهول محل االقامة
ً
ع ـم ــا بــأح ـكــام امل ـ ــادة /409/أ.م.م .تنبئكم
دائــرة تنفيذ بيروت بــأن لديها في املعاملة
التنفيذية رقــم  1210/2017ان ــذارًا تنفيذيًا
م ــوجـ ـه ــا الـ ـيـ ـك ــم مـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل .وناتجًا
عــن طلب تنفيذ عقد قــرض وكـشــف حساب
وس ـنــد تـمـثـيــل بـقـيـمــة /7.797.78/د.أ .عــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور اليها
شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني الستالم
االن ــذار التنفيذي واالوراق املرفقة بــه علمًا
ب ــأن الـتـبـلـيــغ ي ـتــم ق ــان ــون ــا بــان ـق ـضــاء مهلة
عشرين يــومــا على نشر هــذا االع ــان وعلى
تعليق نسخة عنه وعن االنذار املذكور على
لــوحــة االع ــان ــات ل ــدى دائ ــرة تنفيذ بـيــروت
ويـ ـص ــار ب ـعــد ان ـق ـض ــاء هـ ــذه امل ـه ـلــة ومـهـلــة

االن ـ ــذار الـتـنـفـيــذي الـبــالـغــة ع ـشــرة اي ــام الــى
ً
متابعة التنفيذ بحقكم اصوال حتى الدرجة
االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـف ــذ بـ ـن ــك االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد املـ ـص ــرف ــي ش.م.ل.
ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة  254/2017بـ ــوجـ ــه ان ـ ـطـ ــوان
ً
م ـس ـعــد ص ـف ـيــر س ـنــد ديـ ــن ت ـح ـص ـيــا ملـبـلــغ
/29548.8/د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
ويجري التنفيذ على العقار  2316كفردبيان
م ـســاح ـتــه  330م.م .ت ـقــري ـبــا وهـ ــو بـمــوجــب
االفــادة العقارية :قطعة ارض مغروسة كرم
عـنــب وبــالـكـشــف تـبــن ان ــه يقتضي العبور
ع ـلــى ط ــري ــق ت ــراب ــي م ـت ـفــرع م ــن ط ــري ــق عــام
كفردبيان فقرا ويبعد عــن الطريق الترابي
ح ــوال ــي  50م ـت ـرًا وال يـمـكــن ال ــوص ــول الـيــه
بسيارة .طبيعته شبه منحدرة وال يحتوي
على اي اشجار.
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـجــز  24/1/2017وتــاريــخ
تسجيله .31/1/2017
ـ ـ بدل التخمني/41250/ :د.أ.
ـ ـ بدل طرحه/24750/ :د.أ.
يـجــري البيع الـثــاثــاء  23/1/2018الساعة
 11قـبــل الـظـهــر ف ــي قــاعــة مـحـكـمــة ك ـســروان
لـلــراغــب بــالـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـطــرح 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
م ـخ ـت ــارًا ل ــه ك ـمــا عـلـيــه االطـ ـ ــاع ع ـلــى قـيــود
الصحيفة العينية العائدة للعقار موضوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
تعلن كـهــربــاء لبنان عــن رغبتها فــي إجــراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ــروض لـ ـش ــراء مـ ـع ــدات وق ــاي ــة
وحماية.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ـ ـ
امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره /50 000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
عـلـمــا إن آخ ــر مــوعــد لـتـقــديــم ال ـع ــروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي  26/1/2018عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 14/12/2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2508
إعالن
تـ ـل ــزي ــم حـ ـج ــز ودف ـ ـ ـ ــع األرض ل ـل ـم ـع ــارض
الخمسة،
باالضافة الى تجهيز ،بناء وفك جناح وزارة
السياحة في املعارض الخمسة في الخارج
لسنة 2018
الـســاعــة الـتــاسـعــة مــن ي ــوم االرب ـع ــاء الــواقــع
ف ـيــه ال ـس ــاب ــع وال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر كــانــون
االول  ،2017تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ في
مــركــزهــا الـكــائــن فــي بناية بيضون ـ ـ شــارع
بــوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بـيــروت ،لحساب وزارة
السياحة ،مناقصة تلزيم حجز ودفع األرض
للمعارض الخمسة ،باالضافة الــى تجهيز،
بناء وفك جناح وزارة السياحة في املعارض
الخمسة في الخارج لسنة .2018
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت /30.000.000/ :ل.ل .فقط
ثالثون مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـصــول
عليه من ادارة وزارة السياحة.
يجب ان تصل العروض الى ادارة املناقصات،
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2512
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنـهــا وضعت
قـيــد التحصيل الـفــواتـيــر املـتــأخــرة الـتــي لم
تسدد للجباة والعائدة الــى دائــرة عشقوت
وذلــك لغاية اص ــدار شهر تموز  2017توتر

منخفض.
فعلى املشتركني الذين لم يسددوا فواتيرهم
املذكورة ،املبادرة الى تسديدها في الدائرة
املـعـنـيــة خ ــال مـهـلــة اسـبــوعــن مــن تــاريـخــه
تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عنهم،
وات ـخــاذ الـتــدابـيــر النظامية بحقهم والـتــي
تصل الى الغاء اشتراكاتهم.
مل ــزي ــد م ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل ي ـم ـكــن لـلـمـشـتــركــن
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 14/12/2017
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2507
إعالن
صــادر عن دائــرة تنفيذ في صيدا باملعاملة
رقم  711/2017غرفة الرئيس القاضي راني
ص ـ ــادق .البـ ــاغ امل ـن ـفــذ عـلـيــه مـحـمــد حسني
غدار مجهول محل االقامة الحضور بالذات
أو بواسطة وكيله القانوني الى هذه الدائرة
الستالم االنــذار التنفيذي باملعاملة املقدمة
من حسان نمر خليفة وكيله املحامي علي
غــدار بموضوع تنفيذ شطب اش ــارة تأمني
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن نطاق
ال ــدائ ــرة اذا لــم يـكــن لــه مـقــامــا فـيــه واال فكل
تبليغ له بعد انقضاء مهلة النشر واالنــذار
بــواسـطــة رئـيــس قـلــم والتعليق عـلــى لوحة
اعالنات الدائرة تعتبر قانونية.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
ص ــادر عــن الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي فــي ديــر
القمر
الناظرة في قضايا االحوال الشخصية
الرئيس كريستيان سالمه
بتاريخ  8/2/2017تقدمت املستدعية نورا
امـ ــن ح ـس ــن ب ــواس ـط ــة وك ـي ـل ـت ـهــا امل ـحــام ـيــة
نانسي الحركة باستدعاء من هذه املحكمة،
تسجل برقم  ،90/2017تلتمس فيه اصــدار
القرار املؤكد ان املستدعية نــورا امني حسن
هي نفسها نورا لوسيا اميليو بشير شبلي،
االرج ـن ـت ـي ـن ـي ــة ال ـج ـن ـس ـيــة زوج ـ ـ ــة امل ــرح ــوم
عــارف سعيد حسن ،ولها منه ولــدان وهما
نـجــوى ونــاجــي اللبنانيي الجنسية ،وذلــك
بغية استفادة هذين االخيرين من جنسية
والــدتـهـمــا االرجـنـتـيـنـيــة ،وك ــل ذي مصلحة
باالعتراض التقدم به ضمن مهلة شهر من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
جريس أبو رجيلي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 222/2017
املنفذ :علي محمود درويش.
املنفذ عليها :زينب عزات وهبي ـ ـ عيتيت.
ب ـت ــاري ــخ  14/12/2017ت ـق ــرر اب ـ ــاغ املـنـفــذ
ع ـل ـي ـه ــا زي ـ ـنـ ــب عـ ـ ـ ــزات وه ـ ـبـ ــي امل ـق ـي ـم ــة فــي
ع ـي ـت ـيــت وم ـج ـه ــول ــة م ـح ــل االقـ ــامـ ــة حــال ـيــا
ب ــوج ــوب ال ـح ـض ــور الـ ــى ق ـلــم دائـ ـ ــرة تنفيذ
صــور لتبلغ االن ــذار التنفيذي واملستندات
املرفقة باملعاملة التنفيذية رقــم 222/2017
بموضوع تنفيذ حكم اثبات طالق واال اعتبر
كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلبت سيلفا عبد الـلــه انـطــونـيــوس وكيلة
حليم سليم مغامس سند ملكيه بدل ضائع
للعقار  565دير دوريت.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في الشوف
محمد طراف
اعالن تبليغ سندًا الحكام املادة  409أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
م ــوج ــه الـ ــى امل ـن ـف ــذ ضـ ــده ع ـم ــر ع ـب ــدال ـق ــادر
عبدالله ـ ـ مجهول املقام.
بمقتضى املعاملة التنفيذية رقم 432/2017
املـنـفــذة بــوجـهــك مــن مــع املـنـفــذ عليه محمد
ع ـمــر الـ ـح ــزوري م ــن امل ـن ـفــذ فـتـحــي إبــراه ـيــم
بوكالة املحامي حيدر حمدان.
بموجب الحكم الصادر عن محكمة البداية
في لبنان الشمالي رقم  ،1690/2014املصدق
استئنافًا بالقرار .243/2016
يـقـتـضــي حـ ـض ــورك ب ــال ــذات او بــالــواس ـطــة
ال ـقــانــون ـيــة ال ــى ق ـلــم ه ــذه ال ــدائ ــرة الس ـتــام

