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◄ إعالنات رسمية ►
اعالن
ّ
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ب ـ ــأن مـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لنقل م ــادة ال ـغــاز أويــل
بــن معملي الــزهــرانــي وبعلبك ومعملي
ال ــزه ــران ــي وصـ ـ ــور ،م ــوض ــوع اسـ ـت ــدراج
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ـ ـ ــم ث4د 9852/تـ ــاريـ ــخ
 2015/9/5قــد م ـ ّـددت لغاية يــوم االثنني
 2015/11/16عند نهاية الــدوام الرسمي
الساعة  3,30ب.ظ.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/ل.ل.
ّ
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/10/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1988
اعالن
ّ
تـعـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ب ـ ــان مـهـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد الس ـت ـق ـصــاء االس ـع ــار
النـ ـ ـش ـ ــاء غـ ــرفـ ــة املـ ـنـ ـي ــوم وزجـ ـ ـ ـ ــاج ل ـ ــزوم
امل ـ ـنـ ــاوبـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل صـ ــالـ ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة فــي
م ـح ـط ــة ال ـ ــدام ـ ــور ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،م ــوض ــوع
استقصاء االسعار رقم ث4د 9408/تاريخ
 2015/8/25قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/11/6عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  )1223مبنى كـهــربــاء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ّ
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/10/21
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1980
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إعـ ـ ــادة اجـ ـ ــراء تـلــزيــم
بـطــريـقــة اسـ ـت ــدراج ع ــروض عـلــى أس ــاس
ت ـقــديــم أس ـع ــار لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع اش ـغــال
انشاء خط توتر متوسط ومحطة تحويل
هــوائ ـيــة ف ــي ب ـلــدة رع ـيــت ـ ـ ـ ـ ق ـضــاء زحـلــة
(للمرة الثانية).
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الخميس الواقع في .2015/11/26
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـي ــذ ص ـف ـقــات
األشغال الكهربائية الراغبني باالشتراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  21تشرين االول 2015
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1996
اعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الخاص لـ"تقديم يد عاملة مختلفة الزمة

للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للعام
 .»2016يمكن االطــاع على ملف التلزيم
ّ
وت ـس ــل ــم ن ـس ـخــة ع ـن ــه ض ـم ــن الـ ـ ـ ــدوام فــي
مـكـتــب دائ ـ ــرة ال ـص ـف ـقــات ف ــي ش .ب ـشــارة
الـ ـ ـخ ـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط  .4مـقــابــل
دف ــع مـبـلــغ  /1.000.000/ل.ل .ن ـق ـدًا الــى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد
حتى ظهر يوم االثنني
الى القلم املركزي ّ
 ،2015/11/16وتـفــض فــي جلسة علنية
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي
على العنوان أعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1987
إعالن مناقصة تلزيم
ص ـ ـيـ ــانـ ــة وت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل اجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة ال ـ ـصـ ــوت
واالضاءة والسينما وتقديم قطع الغيار
في قصر االونيسكو.
الساعة التاسعة مــن يــوم االثـنــن الواقع
فـيــه ال ـثــاثــون م ــن شـهــر تـشــريــن الـثــانــي
 ،2015تجري إدارة املناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الثقافة
مناقصة تلزيم صيانة وتشغيل اجهزة
ال ـص ــوت واالض ـ ـ ــاءة والـسـيـنـمــا وتـقــديــم
قطع الغيار في قصر االونيسكو.
ـ ـ التأمني املؤقت :مليونا ليرة لبنانية.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـحـصــول عليه مــن قلم دي ــوان املديرية
ال ـع ــام ــة ل ـل ـش ــؤون ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـك ــائ ــن فــي
م ـن ـط ـقــة ال ـب ــري ـس ـت ــول ـ ـ ـ ـ ـ ب ـن ــاي ــة ح ـط ــب ـ ـ ـ ـ
الطابق السابع.
يـ ـج ــب أن تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 1998
اعالن
اس ـت ــدراج ع ــروض اس ـعــار لتلزيم تقديم
تجهيزات فنية لزوم مختبرات
الـ ـتـ ـم ــري ــض ف ـ ــي م ـع ـه ــد ح ـ ــزرت ـ ــا ال ـف ـن ــي
الرسمي
فــي تـمــام الساعة الـعــاشــرة مــن قبل ظهر
يــوم الخميس الــواقــع فيه ،2015/11/19
يـجــري الـصـنــدوق الــداخـلــي فــي املــديــريــة
العامة للتعليم املهني والتقني استدراج
ع ــروض اسـعــار لتلزيم تقديم تجهيزات
فنية لزوم مختبرات التمريض في معهد
حزرتا الفني الرسمي.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى قـ ـل ــم الـ ـصـ ـن ــدوق
ال ــداخ ـل ــي لـلـتـعـلـيــم امل ـه ـنــي وال ـت ـق ـنــي في
الــدكــوانــة وفـقــا لــدفـتــر ال ـش ــروط الـخــاص
َ
املعد لهذه الغاية والــذي يمكن الحصول
عليه من قلم الصندوق على أن تصل هذه
الـعــروض قبل الساعة الثانية عشرة من
َّ
املحدد
دوام آخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم
الج ـ ــراء االس ـ ـتـ ــدراج وي ــرف ــض ك ــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في  19تشرين االول 2015
رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي
مدير عام التعليم املهني والتقني
احمد دياب
التكليف 1976
إعالن بيع باملعاملة 2015/118
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2015/11/6ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـشــرة
والـ ـنـ ـص ــف ظـ ـهـ ـرًا س ـ ـيـ ــارة املـ ـنـ ـف ــذ عـلـيــه
ح ــات ــم م ـح ـمــود املـ ـ ــراد م ــارك ــة ه ـيــونــداي
 SONATAموديل  1999رقم /144564/ب
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
وك ـي ـلــه امل ـحــامــي لـبـيــب ح ــرف ــوش الـبــالــغ
 $/2453.01/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/2500/واملطروحة بسعر  $/1750/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /377.000/ل.ل .فعلى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
إلــى مــرآب البنك في بيروت مقابل نقابة
املحامني مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك

مصرفي و ٪5رسم بلدي.

رئيس القلم
أسامة حمية

اعالن بيع باملعاملة 2014/859
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2015/11/10الساعة الثانية والنصف
ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ج ــورج
جـ ـ ــول الـ ـ ـخ ـ ــازن املـ ـ ـع ـ ــروف ب ـ ـ ــواب م ــارك ــة
هـ ـي ــون ــداي  Accentمـ ــوديـ ــل  2012رق ــم
ً
/493221/ب ال ـخ ـص ــوص ـي ــة تـحـصـيــا
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي عامر عبيد البالغ
 $/16296/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/10691/واملطروحة بسعر  $/9000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
املـيـكــانـيــك ق ــد بـلـغــت  /1,663,000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ دوما
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2015/34 :
الـجـهــة املـنـفــذة :ج ــورج مـخــايــل سـعــاده ـ ـ
املحامي طوني تاجر
املنفذ عليهما :رونلد نقوال ونبيها مشرق
بواسطة رئيس دائرة تنفيذ طرابلس.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
طرابلس برقم 2013/864
تاريخ الحكم2013/6/6 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2013/12/5 :
املطروح للبيع :العقار رقــم  1120منطقة
كفرحلده العقارية.
محتوياته :ارض سقي مغروسة نصوب
ليمون وعريش ورمان ومختلف.
مساحته 1350 :م2
ً
حدوده :شماال 35 :ـ ـ  36ـ ـ  37ـ ـ  34ـ ـ 33
شرقًا 37 :و  1121ومجرى ماء حدود بيت
شالال
ج ـنــوبــا :م ـجــرى م ــاء يـشـكــل حـ ــدود بيت
شالال
غربًا1119 :
التخمني 33750 :د.أ.
بدل الطرح 33750 :د.أ.
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :ال ـع ـقــار رق ــم  33منطقة
كفرحلده
مـحـتــويــاتــه :ارض سـقــي مـغــروســة تفاح
وليمون وضمنها بعض اشجار توت.
مساحته 332 :م2
ً
ح ــدوده :شـمــاال 34 :ـ ـ  16طــريــق ومجرى
ماء عام شرقًا34 :
جنوبًا 1120 :غربًا16 :
التخمني 9960 :د.أ.
بدل الطرح 9960 :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة وم ـك ــان ـه ــا :يـ ــوم الـسـبــت
الــواقــع فــي  2016/1/23الـســاعــة الثانية
عشرة ظهرًا امام رئيس دائرة التنفيذ في
محكمة دوما.
شروط البيع :على الراغب وقبل املباشرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ايـ ـ ـ ــداع ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح بــال ـل ـيــرة
اللبنانية امــا نقدًا في صندوق الخزينة
أو تقديم شــك او كفالة مصرفيني باسم
رئيسة دائ ــرة تنفيذ دومــا وعليه اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة م ـع ــروف ض ـمــن ن ـط ــاق هــذه
الـ ــدائـ ــرة واال ع ــد قـلـمـهــا م ـقــامــا مـخـتــارًا
ل ــه وع ـل ـي ــه ان ي ــدف ــع اض ــاف ــة الـ ــى رس ــوم
التسجيل  %5رسم داللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ دوما
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2015/33 :
الجهة املـنـفــذة :امـيــرة املــزرعــانــي وكيلها
املحامي طوني تاجر
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :رون ـ ـل ـ ــد ف ـ ـ ـ ــؤاد ن ـق ــوال
وانطونيوس عبد النور ـ ـ بواسطة دائرة
تنفيذ طرابلس.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ

طرابلس برقم 2013/463
تاريخ الحكم2013/5/27 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2013/12/5 :
امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار رقــم  359منطقة
كفرحلده العقارية.
مـحـتــويــاتــه :ارض بـعــل مـشـجــرة زيـتــون
وكرم عنب.
مساحته 313 :م2
ً
حدوده :شماال 9 :و 358وطريق عام
شرقًا :العقار رقم 9
جنوبًا :العقارات  9و 640و358
غربًا :العقار 358
التخمني 9390 :د.أ.
بدل الطرح 9390 :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة وم ـك ــان ـه ــا :يـ ــوم الـسـبــت
الــواقــع فيه  2016/1/23الساعة الثانية
ع ـش ــرة وال ـن ـص ــف م ــن ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ام ــام
رئيس دائرة التنفيذ في محكمة دوما.
شروط البيع :على الراغب وقبل املباشرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ايـ ـ ـ ــداع ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح بــال ـل ـيــرة
اللبنانية امــا نقدًا في صندوق الخزينة
أو تقديم شــك او كفالة مصرفيني باسم
رئيسة دائ ــرة تنفيذ دومــا وعليه اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة م ـع ــروف ض ـمــن ن ـط ــاق هــذه
الـ ــدائـ ــرة واال ع ــد قـلـمـهــا م ـقــامــا مـخـتــارًا
ل ــه وع ـل ـي ــه ان ي ــدف ــع اض ــاف ــة الـ ــى رس ــوم
التسجيل  %5رسم داللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب علي صــادق عبدالله ملوكله محمد
حسن سالمه بوكالته عن كل من سعدى
م ـح ـمــد س ــام ــي وزيـ ـن ــب م ـح ـمــد ســامــي
ش ـه ــادات قـيــد ب ــدل عــن ضــائــع لـلـعـقــارات
رق ــم  556و 1087و 1089و 1104و1109
و 1114و 1091مـنـطـقــة ب ــاط ال ـع ـقــاريــه
بموجب وكالة عدد .2015/3592
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلبت فاديه رجا عبد النور ملورثها رجا
الـيــاس عبد الـنــور بصفتها احــد الــورثــة
ش ـهــادة قـيــد ب ــدل عــن ضــائــع للعقار رقــم
 1839منطقة جديدة مرجعيون العقاريه
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طـلــب ان ـط ــوان رائ ــف عـبــا ملــوكـلــه سهيل
مجيد عبال احد ورثة روزات عيد فرهود
عبال وعن موكله سامي فيليب عبال احد
ورثــة فيليب فــرهــود عبال وبصفته احد
ورثــة رائــف عبال والــذي بــدوره وريــث عن
ك ــل م ــن مـنـيــر ومـ ــراد وفـ ــؤاد وذك ـي ــه عيد
ف ــره ــود ع ـبــا شـ ـه ــادات ق ـيــد ب ــدل ضــائــع
عائده للعقار رقم  897جديدة مرجعيون.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
في مرجعيون وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طـ ـل ــب املـ ـح ــام ــي م ـح ـم ــد فـ ـي ــاض ملــوك ـلــه
سليمان مسعد شـهــادة قيد مؤقتة بدل
ضائع للعقار رقم  1056املجيدل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2014/99 :
امل ـن ـفــذ :امل ـحــامــي انـ ـط ــوان ح ـنــا ك ـي ــوان ـ ـ

املحامي بطرس نصرالله
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :م ـخ ــاي ــل ي ــوس ــف جــرجــس
نخول ـ ـ بواسطة دائرة تنفيذ طرابلس.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس ب ـ ــرق ـ ــم  2013/657تـ ــاريـ ــخ
2014/12/12
تاريخ الحكم2013/1/28 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2013/10/8 :
امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار رقــم  429منطقة
عبرين العقارية.
محتوياته :ارض بعل صخرية مهمولة
واث ـنــاء الكشف تبني انـهــا مربعة الشكل
ولها طريق منحدرة بعض الشيء.
مساحته/378 :م2
ً
حدوده :شماال 428 :ـ ـ  33ـ ـ  437شرقًا440 :
ـ ـ  437ـ ـ 432
جنوبًا 432 :ـ ـ  437ـ ـ  428غربًا 428 :ـ ـ 432
التخمني/20.000/ :د.أ.
بدل الطرح/20.000/ :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة وم ـك ــان ـه ــا :يـ ــوم االث ـنــن
الــواقــع فــي  2015/12/7الـســاعــة الثانية
عشرة ظهرًا امام رئيسة دائرة التنفيذ في
محكمة البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بالليرة اللبنانية امــا نـقـدًا فــي صندوق
الخزينة أو تقديم شك او كفالة مصرفيني
ب ــاس ــم رئ ـي ـس ــة دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـت ــرون
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
هذه الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ل ــه وع ـل ـي ــه ان ي ــدف ــع اض ــاف ــة الـ ــى رس ــوم
التسجيل  %5رسم داللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت قمر نزيه بعلبكي سند تمليك بدل
ع ــن ضــائــع لـلـقـســم  13م ــن ال ـع ـقــار 5132
مصيطبه
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت زه ــره تــوفـيــق مـكــي بوكالتها عن
ث ـن ــاء ت ــوف ـي ــق م ـك ــي س ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
عــن ضائع عــن حصة سناء توفيق مكي
بالعقارين  850و 5152مــزرعــه واملسجل
قيد احتياطي على الصحيفه بتصحيح
ً
اسمها ليصبح ثناء توفيق مكي بدال من
سناء توفيق مكي
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي ميرنا كالب
ّ
يبلغ الــى املنفذ عليها فــي ســي ايفنتس
ليميتد ش.م.م
مجهولة محل االقامة
ً
عمال بأحكام امل ــادة  /409/أ.م.م تبلغكم
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت بـ ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2015/264انــذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالبي التنفيذ
جورجيت فرحة وديانا زين الدين ودونا
ودان ـ ــا وأدي ـ ــب اس ــام ــة ح ــوران ــي ونــاتـجــا
عـ ــن ط ـل ــب ت ـن ـف ـيــذ ح ـك ــم ق ــاض ــي االم ـ ــور
املستعجلة في بيروت اساس 2014/251
ً
قرار  2014/684تحصيال ملبلغ  25000د.أ.
وعـلـيــه ،تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
امل ـه ـلــة وم ـه ـلــة االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي الـبــالــغ
خمسة ايــام الــى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي

