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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ــراء اس ـتــدراج ع ــروض عــائــد لصيانة
واسـتـثـمــار ال ـخــط ال ـب ـحــري ال ـحــالــي في
معمل الجية الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2018/5/18
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في 2018/4/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 854
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية2007/422 :
طــالــب التنفيذ :ســامــي عسيلي بوكالة
املحامية هيام معاوية
املنفذ عليهما :خليل يوسف الشهابي
ومحمود سعيد حمدان
طــالــب االش ـت ــراك :سهيل جميل داع ــوق
بوكالة املحامي ياسر علي احمد
السند التنفيذي :عقدي تأمني موثقني
بشهادة تأمني وملحق قيد تأمني بقيمة
.$ 52.200
ع ــدا ال ـلــواحــق وال ـف ــوائ ــد وس ـن ــدات ديــن
بقيمة .$ 45.000
املعامالت :تاريخ التنفيذ2007/11/6 :
تاريخ تبليغ االنذار2007/11/14 :
تـ ــاريـ ــخ قـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2008/07/28 :
وتاريخ تسجيله2008/7/29 :
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2008/9/24 :
وتاريخ تسجيله2008/10/22 :
العقار املحجوز 2400 :سهمًا من العقار
/479كفرفيال عبارة عن قطعة ارض بعل
سليخ صالحة للزراعة والبناء
مساحته 2340 :م2
التخمني 117.000 :د.أ.
الطرح 70.200 :د.أ.
 2400سـهـمــا م ــن ال ـع ـقــار /689ك ـفــرف ـيــا
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ق ـط ـع ــة ارض بـ ـع ــل سـلـيــخ
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ش ـج ــر زي ـ ـتـ ــون وارضـ ـ ــه
صخرية منحدر ان ـحــدار شــديــد للجهة
ال ـغــرب ـيــة وب ـع ـيــد ع ــن املـنـطـقــة السكنية
وهو محبوس حاليًا ولكنه له حق مرور
وفقًا لالفادة العقارية وهو صالح للبناء
في حال تأمني طريق،
مساحته 14200 :م2
التخمني 213.000 :د.أ.
الطرح 127.800 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2018/6/21الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
اس ـه ــم ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فعلى
ال ــراغ ــب بــال ـشــراء ايـ ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ق ـل ــم ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك م ـصــرفــي
منظم المر رئيس دائــرة تنفيذ النبطية
وات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نطاقها
واال عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه مــا لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع على
قيود الصحيفة العينية السهم العقار
امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/182
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ال ـت ـمــويــل ش.م.ل .وك ـيــاه
املحاميان حسني زبيب وفكتور ضو.

املنفذ عليهم - :الشركة املتحدة للتجارة
وامل ـ ـق ـ ــاوالت ال ـع ــام ــة ش.م.م .بـشـخــص
م ـف ــوض ــي ال ـت ــوق ـي ــع م ـح ـم ــد اس ـمــاع ـيــل
ح ــوي ــا واب ــراه ـي ــم ت ـن ــال ب ـي ـطــار  /بــرج
الشمالي.
 تنال ابراهيم بيطار  /برج الشمالي ام ــال وج ـم ــال وعـشـيــر واح ـم ــد وم ــاكومريم وزينة ومصطفى ابراهيم بيطار،
ابــراه ـيــم وزي ـنــة ومــريــم خليل بـيـطــار /
وك ـي ـل ـهــم ت ـن ــال اب ــراه ـي ــم ب ـي ـطــار  /بــرج
الشمالي.
السند التنفيذي :عقد قرض مقابل عقد
تــأمــن عـقــاري بقيمة  1.337.916/د.أ/.
عدا اللواحق والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.2016/6/13 :
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
 2016/9/21و.2016/11/2
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
 2016/9/24و.2016/11/3
ت ــاري ــخ وضـ ــع م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـقــار:
.2016/12/7
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
.2016/12/8
املطروح للبيع:
الـعـقــار رق ــم  370منطقة ب ــرج الشمالي
العقارية ،هــو عـبــارة عــن قطعة ارض ال
يــوجــد عليها ان ـشــاءات وغـيــر مغروسة
ب ــأي ن ــوع م ــن ان ـ ــواع االشـ ـج ــار ،مـصــان
بـشــريــط حــديــدي وف ــي زاوي ـتــه الشرقية
لـجـهــة ال ـش ـمــال يــوجــد بــركــة م ـيــاه وهــو
مصنف زراعي مساحته  8046م.2
التخمني 1.367.820 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 633.278 :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2018/5/17الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
لـلــراغــب بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ صــور ،وعليه اتـخــاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وب ـخ ــال ثــاثــة اي ــام
ت ـلــي ق ـ ــرار االح ــال ــة ع ـل ـيــه اي ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبـخــال عشرين يــومــا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع باملعاملة 2013/1516
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الجمعة في
ً
ابتداء من الساعة  12:00ظهرًا
2018/5/4
سيارة املنفذ عليه اسامة محمد الديقه
ماركة تويوتا  RAV4موديل  2004رقم
ً
/227614/ج ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي بــول نــون البالغ
 $/20088/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/3500/واملطروحة بسعر /2900/د.أ.
أو ما يعادلها بالعملة الوطنية ويترتب
عليها ميكانيك منذ العام  /2013/فعلى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
الــى م ــرآب امل ــدور فــي بـيــروت الكرنتينا
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2014/1529
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الجمعة في
 2018/5/4ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة 12:00
ظـ ـهـ ـرًا س ـ ـيـ ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا روب ـي ــر
وم ـيــراي رام ــز اب ــي ان ـطــون مــاركــة جيب
غ ــران ــد ش ـيــروكــي الريـ ــدو م ــودي ــل 2004
ً
رقم /248614/ج الخصوصية تحصيال
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي غسان كرم البالغ
 $/6358/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5174/واملـ ـط ــروح ــة ل ـل ـمــرة الـثــانـيــة
بسعر /3500/د.أ .أو ما يعادلها بالعملة

الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ
ال ـع ــام  /2011/فـعـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد الـ ــى م ــرآب
امل ــدور فــي بـيــروت الكرنتينا مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/1288
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الجمعة في
 2018/5/4ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة 11:30
ظـ ـهـ ـرًا س ـ ـيـ ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا شــربــل
فــرن ـس ـيــس ص ـف ـيــر وم ــاك ــي الـ ـي ــاس ابــي
غانم ماركة هيونداي  i10موديل 2012
ً
رقم /509151/ب الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل.
وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي ج ــاد اس ـط ـف ــان الـبــالــغ
 $/7336/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/3506/واملطروحة بسعر /2300/د.أ.
أو م ــا يـعــادلـهــا بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة وان
رسوم امليكانيك قد بلغت /2.808.000/
ل.ل .فـعـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء الـحـضــور
باملوعد املـحــدد الــى مــرآب شــارل الحلو
ف ــي ب ـي ــروت مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %19تـسـعــة عـشــر بــاملـئــة ،مــع تخفيض
مدة االعالن الى خمسة ايام ً
بناء الحالة
م ـعــالــي وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/4/19لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع اش ـغــال
انشاء أقنية لتصريف مياه األمطار في
مـنـطـقــة م ــرج ش ــرت ــون  -دويـ ــر ال ــرم ــان -
قضاء عاليه.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم الـجـمـعــة ال ــواق ــع في
.2018/5/18
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الثالثة والرابعة فقط لالشغال
امل ــائـ ـي ــة وال ـ ــذي ـ ــن ال ي ــوج ــد ب ـع ـهــدت ـهــم
اك ـثــر م ــن اربـ ــع صـفـقــات مــائـيــة ل ــم يجر
اسـتــامـهــا مــؤقـتــا ،الــراغـبــن بــاالشـتــراك
بـ ـه ــذا ال ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة م ــن أخـ ــر ي ــوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الــذي يمكن االطــاع والحصول
ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  19نيسان 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 872
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %19تـسـعــة عـشــر بــاملـئــة ،مــع تخفيض
مدة االعالن الى خمسة ايام ً
بناء الحالة
م ـعــالــي وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/4/16لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع اش ـغــال
ت ـع ــزي ــل وانـ ـش ــاء ح ـي ـط ــان ح ـم ــاي ــة عـلــى
مجرى شتوي فــي بلدة بشري  -قضاء
بشري.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
الـتــاسـعــة م ــن ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع في
.2018/5/16
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الدرجة الثانية وما دون لالشغال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع

صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عــروض ـهــم قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة
مــن أخــر يــوم عـمــل يسبق الـيــوم املـحــدد
لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص
دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه ف ــي املــديــريــة
الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  18نيسان 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 866
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـقــديــم
اس ـعــار ،لتنفيذ م ـشــروع اش ـغــال انـشــاء
خ ــط ت ــوت ــر م ـت ــوس ــط وم ـح ـط ــة تـحــويــل
ه ــوائـ ـي ــة فـ ــي بـ ـل ــدة ك ـف ــرن ـب ــرخ  -ق ـضــاء
الشوف.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
الحادية عشرة من يــوم االربـعــاء الواقع
في .2018/5/23
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا الحكام
املــرســوم رقــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
واملصنفني في الدرجة الثانية وما دون
لـتـنـفـيــذ صـفـقــات االش ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـجــدول رقــم  ،1/4الــراغـبــن بــاالشـتــراك
بـ ـه ــذا ال ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــر مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الــذي يمكن االطــاع والحصول
ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  19نيسان 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 869

ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
لالحوال الشخصية  /قلم املدير العام.
 19نيسان 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق
التكليف 889
إعالن
ت ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـحــاولــة أول ــى) في
تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم
الثالثاء الواقع فيه  ،2018/05/15وذلك
في قاعة املناقصات في املديرية العامة
لــأمــن الـعــام – املبنى املــركــزي رقــم /3/
الـطــابــق ال ـثــالــث ،لـتـلــزيــم ك ــارت سنترال
 /32/خط لزوم دائرة جبل لبنان االولى
لـ ـع ــام  2018مـ ــوضـ ــوع دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
االداري ــة الـخــاصــة رقــم /111م ل تاريخ
.2018/05/19
ي ـم ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلط ــاع واسـتــام
دفـتــر ال ـشــروط املــذكــور أع ــاه فــي دائ ــرة
املـ ــال وال ـع ـتــاد – شـعـبــة ال ـت ـلــزيــم ،خــال
أوقـ ــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ،عـلــى أن تـقـ ّـدم
الـ ـع ــروض ف ــي م ـه ـلــة أق ـص ــاه ــا ال ـســاعــة
الرابعة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد امل ـن ــاق ـص ــةُ ،
وي ــرف ــض ك ــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاحـ ـظ ــة :إذا ص ـ ـ ــادف نـ ـه ــار ال ـت ـلــزيــم
املذكور أعــاه يــوم عطلة رسمي ،يعتبر
ي ــوم ال ـع ـمــل الـ ــذي يـلـيــه م ــوع ـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 881

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجراء استدراج عروض لتقديم يد عاملة
ف ـن ـيــة ل ـل ـم ـســانــدة ف ــي اعـ ـم ــال الـصـيــانــة
واالستثمار في معملي الذوق والجية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /250 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2018/5/18
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في 2018/4/9
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 875

إعالن تلزيم
ت ـجــري لـجـنــة املـنــاقـصــات فــي الـجــامـعــة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم تقديم
اعـ ـم ــال ت ـن ـظ ـيــف ملـ ــدة س ـن ــة لـ ـ ــزوم كـلـيــة
االع ــام  -الـفــرع االول على اســاس سعر
يقدمه الـعــارض وذلــك فــي مبنى االدارة
امل ــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ـ ـ ـ املـبـنــى
الزجاجي ـ ـ مقابل املتحف.
الـيــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه 2018/5/22
الساعة  14.00لصالح الجامعة اللبنانية
ـ ـ مبنى كلية االعالم ـ ـ الفرع االول.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه ل ــدى أم ــان ــة س ــر كلية
االع ـ ـ ـ ــام  -ال ـ ـفـ ــرع االول خـ ـ ــال ال ـ ـ ــدوام
الرسمي.
ال ـع ـنــوان :كـلـيــة االعـ ــام  -ال ـفــرع االول -
االونيسكو  -مفرق قصر االونيسكو.
مكتب السيدة :إيمان سوبرة.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وطـ ـلـ ـب ــات
االشـتــراك فــي املناقصة الــى قلم الــدائــرة
االداريـ ــة املـشـتــركــة فــي رئــاســة الجامعة
الـلـبـنــانـيــة وذلـ ــك ق ـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد الج ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة وذل ــك
اثناء الدوام الرسمي.
بيروت في  19نيسان 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 862

إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع
في 2018/5/11
ت ـج ــري وزارة الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـل ــدي ــات /
املــديــريــة ال ـعــامــة ل ــأح ــوال الـشـخـصـيــة،
اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ع ـ ـ ـ ـ ــروض ل ـ ـت ـ ـلـ ــزيـ ــم ت ــأم ــن
مطبوعات مختلفة لزوم املديرية العامة
ل ــأح ــوال ال ـش ـخـص ـيــة ،ال ـكــائــن ف ــي مقر
وزارة الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات  /منطقة
الحمراء /مقابل مصرف لبنان.
التأمني املــؤقــت 3.000.000 :ل.ل( .ثالثة
ماليني ليرة لبنانية).
التأمني النهائي %10 :عشرة باملائة من
قيمة ما يرسو على امللتزم.
طريقة التلزيم :تقديم الـعــرض بمغلف
مقفل.
ت ـق ــدم الـ ـع ــروض وف ـق ــا ل ـن ـصــوص دفـتــر

جلسة مزايدة
غرفة القاضي طانيو الحايك
باملعاملة التنفيذية رقم 2018/23
امل ـن ـف ــذ :ان ـ ـطـ ــوان ح ـن ــا فــرن ـج ـيــه وكـيـلــه
املحامي طوني مرعب
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ف ـي ــاض س ـل ـي ـمــان ال ـق ــارح
زغرتا
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
طرابلس رقــم  2017/65بــازالــة الشيوع
على العقار رقم /2790/زغرتا العقارية
تاريخ محضر الوصف2018/2/26 :
تاريخ تسجيله2018/2/28 :
املطروح للبيع :كامل العقار رقم /2790/
زغـ ــرتـ ــا وه ـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ق ـط ـع ــة ارض
مشجرة زيـتــون وتصل اليه عبر طريق
فــرعـيــة مـتـفــرعــة مــن اوت ــوس ـت ــراد زغــرتــا
ص ـع ــودًا ال ــى ال ـي ـمــن ف ــي مـحـلــة الـعـبــي

مقابل مقهى عـيــروت وهــو ذات واجهة
ضيقة وال يوجد عليه بناء.
مساحة العقار /678/م2
قيمة التخمني وبــدل الطرح/101700/ :
مـ ــائـ ــة الـ ـ ــف والـ ـ ـ ــف وس ـب ـع ـم ــاي ــة دوالر
أميركي.
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار االربـعــاء
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2018/6/6ع ـن ــد ال ـســاعــة
الثانية والنصف بعد الظهر في مكتب
رئيس دائرة التنفيذ زغرتا على الراغب
ف ــي ال ـ ـشـ ــراء ان ي ــدف ــع ب ـ ــدل الـ ـط ــرح فــي
صـ ـن ــدوق مـ ــال زغ ــرت ــا او ب ـمــوجــب شك
م ـصــرفــي م ـس ـحــوب الم ــر رئ ـي ــس دائ ــرة
تنفيذ زغرتا وان يتخذ مقامًا له ضمن
نطاق الــدائــرة واالط ــاع على الصحيفة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار امل ــذك ــور ودفـ ــع رس ــوم
التسجيل ورس ــم الــداللــة الـبــالــغ خمسة
باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن بيع باملزاد العلني
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1781
املـ ـنـ ـف ــذ :ه ــان ــي طـ ـن ــوس ط ـ ــوق وك ـي ـل ـتــه
االستاذة زينه طوق
املنفذ عليه :يوسف سركيس فرنجيه -
زغرتا
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــد دي ـ ــن بـقـمـيــة
 /18000/دوالر أم ـيــركــي ع ــدا الــرســوم
والفوائد والنفقات.
تاريخ محضر الوصف2017/12/15 :
تاريخ تسجيله2018/1/25 :
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
 1200سهم مــن الـعـقــار رقــم  3996اهــدن
وه ــو ع ـبــارة عــن ب ـنــاء مــؤلــف مــن طابق
واحــد ملبس بالحجر  -بــاب املدخل من
الخشب وله نافذة واحــدة جهة الطريق
وامامه فرندا مسقوفة باالسمنت ودرج
يــؤدي الــى السطح .وهــو يقع فــي شــارع
قديم متفرع عن شارع امليدان في وسط
الـبـلــدة .ويحيط بــه أبنية متالصقة من
الجهتني حالة املنزل جيدة..
مساحة العقار 55م2
التخمني /33000/ :دوالر أميركي
بدل الطرح /19800/ :دوالر أميركي
ت ــاري ــخ م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة :ن ـه ــار االرب ـع ــاء
ال ــواق ــع ف ـيــه  2018/6/13ع ـنــد الـســاعــة
الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر أم ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ زغــرتــا عـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء ان
ي ــدف ــع ق ـي ـمــة بـ ــدل الـ ـط ــرح ف ــي ص ـن ــدوق
م ــال زغ ــرت ــا او بــواس ـطــة ش ــك مـصــرفــي
مسحوب المر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
واالطالع على الصحيفة العينية للعقار
موضوع املعاملة ودفع رسوم التسجيل
ورسم الداللة البالغ خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم

نسخة عــن الحكم رقــم  2018/21تاريخ
 2018/1/23واملـقــام من منى نايف كرم
ورفاقها والــذي قضى بقسمة العقارات
رقم  44و  774و 1158و 1177و 1337من
منطقة كفرحونة العقارية بــن الفرقاء
فــي الــدعــوى وفقًا لتقرير الخبير وذلــك
خالل شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة االفـ ـ ــاس ف ــي جبل
لبنان
في تفليسة مروان جهاد عطوي
ب ـت ــاري ــخ  2018/4/12ق ـ ــررت الــرئـيـســة
س ـت ـي ـفــانــي الـ ــراسـ ــي ب ـص ـف ـت ـهــا قــاض ـيــا
مشرفًا على التفليسة النشر عن الرغبة
في حل االتحاد في تفليسة مروان جهاد
عطوي.
فلكل ذي مصلحة االعتراض ضمن مهلة
اسبوع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
طلب املستدعي بواسطة وكيله املحامي
مارون ديب تصحيح اسم السيدة مالكة
العقار  1685بكاسني العقارية واعتبار
اسمها مــاري عفيف فرنسيس أبي عيد
ً
بدال من ماري عفيف عفيف.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن رقم 186
صادر عن منشآت النفط في الزهراني
تعلن ادارة منشآت النفط في الزهراني
عن استدراج عروض لـ:
توريد عناصر امن وحرس عدد 18
وفـ ـق ــا ل ـل ـم ــواص ـف ــات امل ـب ـي ـن ــة فـ ــي دف ـتــر
الـ ـش ــروط ،عـلــى الــراغ ـبــن ف ــي االش ـت ــراك
فــي اس ـتــدراج ال ـعــروض املــذكــور ،تقديم
عروضهم الى قلم املنشآت خالل الدوام
الــرسـمــي مــن الـســاعــة الـســابـعــة صباحًا
وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر على
ان تـنـتـهــي مـ ــدة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
االثـنــن  2018/04/30الساعة العاشرة
صباحًا.
الزهراني في 2018/04/20
املدير العام املعاون
زياد الزين
إعالن
ق ـ ــرر الـ ـق ــاض ــي الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي ال ـج ـن ــوب
اع ــادة تكوين الصحيفة املؤقتة للعقار
رق ــم  1790مـنـطـقــة كـفــرمـلـكــي الـعـقــاريــة
ب ــال ـط ــري ـق ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة وتـ ـعـ ـي ــن ي ــوم
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي 2018/5/10
م ــوعـ ـدًا الج ـ ـ ــراء ال ـك ـش ــف ال ـح ـس ــي عـلــى
ال ـع ـقــار وت ـع ـيــن ي ــوم الـخـمـيــس الــواقــع
في  2018/6/7موعدًا لجلسة املحاكمة
الع ــادة التكوين وعلى كــل صاحب حق
ان يتقدم بطلبه امام هذه املحكمة معززًا
باملستندات املؤيدة.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي

إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داكسيان وريـشــار السمرا كــل مــن زهية
وسليم وبشارة وفارس وجرجي الياس
طــرابـلـســي ووداد وفـكـتــوريــا كــامــل أبــو
مراد واملجهولي محل االقامة الحضور
ال ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام نـسـخــة عن
الحكم رقــم  2018/34تاريخ 2018/2/1
واملـ ـق ــام م ــن م ـنــى ن ــاي ــف كـ ــرم ورفــاق ـهــا
والـ ـ ـ ــذي ق ـض ــى ب ـق ـس ـمــة الـ ـعـ ـق ــارات رق ــم
 /1137/و /965/و /964/و /1292/من
منطقة كفرحونة العقارية بــن الفرقاء
فــي الــدعــوى وفقًا لتقرير الخبير وذلــك
خالل شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب رضـ ــا ح ـســن رضـ ــا بـصـفـتــه قيمًا
شرعيًا عن الغائب محمد عبد الحسني
ج ـبــاره س ـنــدات تـمـلـيــك ب ــدل عــن ضــائــع
لـلـعـقــارات  201و 346و 177و 746عني
بعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داكسيان وريشار السمرا كل من جرجي
وابراهيم وفارس وسليم وبشارة الياس
ط ــراب ـل ـس ــي وامل ـج ـه ــول ــي م ـح ــل االق ــام ــة
الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـم ــة الس ـت ــام

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب رضـ ــا ح ـســن رضـ ــا بـصـفـتــه قيمًا
شــرع ـيــا ع ــن ال ـغ ــائ ـبــة ح ـم ــدون ــه مـحـمــد
بـسـمــا س ـن ــدات تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
للعقارات  346و 344و 201و 177و 128
و 758عني بعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة

أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
قــدمــت املـحــامـيــة نــزهــة نعمه بوكالتها
عــن موكلها لطفي نعمه تصحيح اسم
امل ــرح ــوم مـحـمــود نعمه واع ـت ـبــار اسمه
ً
م ـح ـمــود ال ـح ــاج ن ــاص ــر نـعـمــه بـ ــدال من
محمود نــاصــر نــاصــر ومـحـمــود الحاج
ناصر في العقارات ذات االرقــام - 2829
984 - 1526 - 2152 - 1531 - 2124 - 30
منطقة كفرحونه العقارية.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
قــدمــت املـحــامـيــة نــزهــة نعمة بوكالتها
ع ـ ــن م ــوك ـل ـه ــا ل ـط ـف ــي ن ـع ـم ــه تـصـحـيــح
اس ـمــه حـيــث ورد لـطـفــي مـحـمــود نعمة
والـصـحـيــح ه ــو لـطـفــي مـحـمــود الـحــاج
نــاصــر نعمة فــي ال ـع ـقــارات ذات االرق ــام
 72 - 81 - 1533 - 2158 - 2180منطقة
كفرحونة العقارية.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طـلــب أح ـمــد سـعــد ال ــدي ــن ملــوكـلــه منيف
مصطفى حيدر شهادة قيد بدل ضائع
للعقار رقم  4023عنقون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس إميل عازار
للمرة السابعة
املنفذ :النقيب بسام الداية
املنفذ ضده :بول جان كافتر  -طرابلس -
املعرض  -نادي املتحد الرياضي.
باالستنابة  2014/21الــواردة من دائرة
تنفيذ طرابلس باملعاملة رقم 2013/296
ب ـمــوجــب ط ـلــب تـنـفـيــذ ات ـفــاق ـيــة أت ـعــاب
محاماة بقيمة  $/144000/عدا الفوائد
وامللحقات.
تاريخ التنفيذ.2013/3/14 :
تاريخ التخمني2013/8/26 :
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال ـ ــزورق الـسـيــاحــي قـيــد اإلن ـش ــاء بـطــول
 23م 2وبعرض  11م  -فيبر غالس عدد
ال ـســواري واح ــد لــم يـتــم تركيبه ومــزود
بمحركني ماركة ينمار ،لم يتم تركيبهم
بقوة  380حـصــان ،املــوجــود فــي مصنع
كــومـتــك مــاريــن الـعــائــد للسيد هوسيب
كشيشيان املوجود في أنفه قرب مصنع
هواتشكني.
الـتـخـمــن $ 950.000 :ب ــدل ال ـطــرح بعد
التخفيض .$/194074/
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا ال ـج ـم ـع ــة
 2018/5/4الـســاعــة الثالثة بعد الظهر
في مكان وجــود الــزورق في أنفة ،وعلى
الـ ــراغـ ــب ب ــامل ــزاي ــدة ال ـح ـض ــور بــاملــوعــد
املحدد مصحوبًا بالثمن ،وعلى املشتري
زيادة عن الثمن رسم الداللة البالغ .%5
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري
تبليغ فقرة حكمية
مــن املحكمة االبتدائية فــي جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤل ـفــة مــن ال ـقــاضــي سيلفر
اب ــو ش ـقــرا وال ـقــاض ـيــن مـحـمــد فــرحــات
وأوجينا نصير الى املستدعى ضدهما
م ـح ـمــد م ـح ـم ــود ابـ ــو ش ــاه ــن وفــاط ـمــة
ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـ ـ ــوردان ـ ـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـهـ ــولـ ــي م ـحــل
اإلقامة ،انه باستدعاء ازالة الشيوع رقم
 2017/1958املـقــدم مــن املستدعني علي
وم ــري ــم م ـح ـمــود اب ــو ش ــاه ــن وسـهـيـلــة
مـحـمــد رح ــال ومــالــك ومـحـمــد ومــاجــدة
وفــاط ـمــة حـســن اب ــو شــاهــن وحـمـيــدي
حسني الورداني ومحمد غسان وعدنان
ومــريــم وعــائــدة وه ــدى علي ابــو ياسني
وس ـم ـي ــرة ع ـل ــي ي ــاس ــن وع ــائ ـش ــة عـلــي
الورداني وسعيد وطالل وسامي وكمال
وخديجة وشما ونــورا وتيسير محمد

الورداني ومها قاسم الخطيب ورياض
وسليمان وس ــاره وسـحــر وغ ــادة خالد
الـ ــوردانـ ــي واب ــراه ـي ــم ح ـســن ال ــوردان ــي
وأيمن وغسان وحسني وحسان وعدنان
وهال ابراهيم الورداني بواسطة وكيلهم
امل ـحــامــي شــربــل م ـع ــوض ،ص ــدر الحكم
رق ـ ــم  2018/158ت ــاري ــخ 2018/3/15
قـضــى بــإزالــة الـشـيــوع فــي الـعـقــار 2504
بــرج حـمــود الـعـقــاريــة عــن طــريــق طرحه
للبيع بــاملــزاد العلني للعموم ولصالح
الشركاء ،على أن يعتمد أساسًا للطرح
ف ــي املـ ــزايـ ــدة األول ـ ـ ــى امل ـب ـل ــغ املـ ـق ــدر مــن
الخبير والبالغ  24500د.أ .وتضمينهم
ال ـن ـف ـقــات والـ ــرسـ ــوم بـنـسـبــة ح ـصــة كــل
منهم فــي املـلــك .مهلة االستئناف خالل
ثالثون يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن قضائي
لدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
الـعـقــاريــة ،برئاسة القاضي سيلفر ابو
شقرا ،تقدم املستدعي فوزي جميل هاشم
بــواس ـطــة وك ـي ـلــه امل ـحــامــي نــايــف دي ــاب
بــاسـتــدعــاء سـجــل بــالــرقــم ،2018/1906
يطلب فـيــه شـطــب اش ــارة ان ــذار ص ــادرة
ع ــن دائ ـ ــرة اج ـ ــراء امل ــن وم ـح ـضــر حجز
رقم  971/8/5/725و 971/8/9ملصلحة
ميشال البشعالني على جميل قزحيا
هاشم املسجلة برقم يومي  5492ويومي
 5518ت ــاري ــخ  /10و 1971/8/11عــن
صحيفة العقار  /315بياقوت العقارية
سندًا للمادة /512أ.م.م .مهلة املالحظات
واالعتراض خالل عشرين يومًا تبدأ من
تاريخ النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/1006
الرئيس جدايل
املنفذ :بنك سوسيته جـنــرال فــي لبنان
وكيله املحامي مجيد ابراهيم
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :م ـ ــازن الـ ــزاهـ ــد وم ــري ــم
شوكت فوعاني وكيلهما األستاذ شربل
بو شعيا.
السند التنفيذي :اتفاقية قرض إسكاني
وكشف حساب مبلغ وقدره 167.063.770
ل.ل .عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2016/1/14 :
تاريخ تسجيله2016/1/18 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2016/10/11
تاريخ تسجيله.2016/11/2 :
العقار املعروض 2400 :سهم من العقار
رقم  297/D 27من منطقة برج البراجنة
العقارية.
مـســاحـتــه 110 :م.م .مــؤلــف م ــن  3غــرف
وصـ ــالـ ــون وطـ ـع ــام وم ـط ـب ــخ وح ـمــامــن
وشرفات وله موقف سيارة  D 27الطابق
السابع حق مختلف خاضع لنظام ادارة
العقار.
يـشـتــرك بملكية الـقـســم  1و 3وم ــا ورد
عليهما.
العقار املوصوف 2400 :سهم من العقار
رقم  297/ D 27برج البراجنة.
قيمة التخمني 143000 :د.أ.
قيمة الطرح 67490.28 :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :نهار األربعاء
الواقع فيه  2018/5/30الساعة الحادية
عـشــرة ظـهـرًا أمــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
في بعبدا.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف أع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح بموجب شيك
مصرفي منظم المر رئيس دائرة التنفيذ
في بعبدا واتخاذ محل اقامة ضمن هذه
الــدائــرة وبخالل ثالثة ايــام تحت طائلة
اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة ال ـع ـشــر ف ــإن لم
يتقدم احــد بزيادة العشر تعاد املزايدة
على عهدة املشتري الناكل الذي يضمن
الـنـصــف وال يستفيد مــن ال ــزي ــادة ،كما
عليه خالل عشرين يومًا من تاريخ قرار
اإلحالة دفع رسوم الداللة والتسجيل.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
أنطوان الحلو

إعالن
صــادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2008/489
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :بــديـعــة
راجـ ــي ابــراه ـيــم ح ـب ـقــوق ،م ــن ب ـلــدة بــان
ً
أصال ومجهولة محل اإلقامة حاليًا.
بــالــدعــوى املـقــامــة ض ــدك مــن املستدعني
طـ ــونـ ــي جـ ــرجـ ــس الـ ـتـ ـقـ ـش ــي ورف ـي ـق ـي ــه
بــوكــالــة املـحــامــي سـلـيــم ط ــوق ،تــدعــوكــم
ه ــذه املـحـكـمــة الس ـتــام الـحـكــم ال ـصــادر
عنها بــرقــم  241بـتــاريــخ 2008/10/30
املتضمن إزالة الشيوع في العقارين رقم
 370و 371من منطقة بــان العقارية عن
طــريــق بيعهما بــاملــزاد العلني للعموم
ل ـصــالــح ال ـش ــرك ــاء أمـ ــام دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
املختصة ،على ان يتخذا قيمة التخمني
اســاســا للمزايدة االول ــى ،وتــوزيــع ناتج
الثمن والنفقات على الشركاء كل بنسبة
حـصـتــه فــي املـلـكـيــة ،وذل ــك خ ــال مهلة
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صــادر عن الغرفة االبتدائية االولــى في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/211
ب ـتــاريــخ  2018/4/19ت ـقــدم املـسـتــدعــي
ول ـيــد جـمـيــل املـ ـ ــاروق بــوكــالــة املـحــامــي
ع ـب ــد ال ـغ ـن ــي املـ ـ ـ ــاروق ب ــاس ـت ــدع ــاء أم ــام
ه ــذه املـحـكـمــة يـطـلــب فـيــه شـطــب اش ــارة
ال ــدع ــوى امل ـقــدمــة مــن خــالــد عـبــد ال ـقــادر
الــوصــي على اوالد أخـيــه اميمة ووليد
ض ــد ال ــدك ـت ــور رف ـيــق مــرع ـبــي ،املسجلة
باليومي رقم  362تاريخ  1949/7/2عن
صـحـيـفــة ال ـع ـقــاريــن رق ــم  528و 677من
منطقة املحمرة العقارية ،سندًا للمادة
 512أ.م.م.
لــذلــك فلكل ذي مصلحة ولـكــل متضرر
ت ـق ــدي ــم م ــاح ـظ ــات ــه ال ـخ ـط ـيــة ع ـل ــى ه ــذا
االستدعاء خالل مهلة عشرين يومًا من
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب منير جرجي شهاب ،وكيل مدلني
ان ـطــون بــو ع ـبــود وج ــوزي ــف خـلـيــل ابــي
خ ـل ـيــل وعـ ــدنـ ــان امـ ــن ش ـع ـب ــان مــالـكــن
القسم  /12/من العقار  /937/الدكوانة
سندات تمليك بدل عن ضائع بحصص
املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
Mina moumik
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/806450
غادر العمال البنغالدشيون
Mohammad aliullah
Jasim uddin
Anisur rahman
Mohammad rakib hossan
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 78/933255

