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◄ وفيات ►
والــد الفقيد :حبيب سليمان مرعي
الحلو
والدته :آمال جميل بو سرحال
شقيقاه :فادي وعائلته
شادي وعائلته
يـ ـنـ ـع ــون إلـ ـيـ ـك ــم فـ ـقـ ـي ــده ــم ال ـغ ــال ــي
املأسوف على شبابه
الياس حبيب مرعي الحلو
تقبل التعازي اليوم الخميس وغدا
الجمعة  11و 12حزيران في صالون
كنيسة سيدة لورد ـ ـ فرن الشباك من
الساعة الـحــاديــة عشرة قبل الظهر
ً
مساء.
حتى السادسة

إنا لله وإنا اليه راجعون
انتقل الى رحمة ربه تعالى املرحوم
الحاج محمد حسني عجمي
والـ ــدتـ ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة صفية
صالح
زوجته :الحاجة فاطمة عز الدين
أوالده :الحاج قاسم ،رانـيــا ،الحاجة
ن ـه ــى ـ ال ـح ــاج ــة رنـ ـ ــا ،ال ـح ــاج ــة روال
وغنوة.
إخــوتــه :الـحــاج حـســن ،عـلــي ،ريــاض،
الـحــاج ف ــؤاد ،سهيل ،الـحــاجــة علية،
ال ـحــاجــة س ـه ـي ـلــة ،ال ـح ــاجــة جـهـيـنــة،
هيالنة واملرحومة وفية.
أصهرته :غسان جعفر ،الحاج رياض
جشي ،خالد كرم ،الحاج حيدر حيدر
والحاج حسني متوكل
تـقــام ذك ــرى الـثــالــث ال ـيــوم الخميس
/11ح ــزي ــران  2015ال ـســاعــة الــرابـعــة
عصرًا في حسينية بلدته العباسية
وت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ن ـهــار
ال ـس ـب ــت  2015/6/13مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـت ــى الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة ع ـص ـرًا
ف ــي م ــرك ــز ال ـج ـم ـع ـيــة الـتـخـصـصـيــة
للتوجيه العلمي ق ــرب مــديــريــة امــن
الدولة.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل عـ ـجـ ـم ــي ،عـ ــز ال ــدي ــن،
جعفر ،جـشــي ،ك ــرم ،حـيــدر ،املتوكل،
سعد ،وعموم أهالي العباسية.

غادرت ولم تعد
غـ ـ ــادرت ال ـعــام ـلــة ال ـب ـن ـغــادش ـيــة Most.
 Kohinur Akterمنزل مخدومها ،الرجاء
م ــن ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم  03/288950الروشة الشارع العام
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ملـ ــزايـ ــدة ب ـي ــع اع ـم ــدة
ح ــدي ــدي ــة غ ـيــر صــال ـحــة لــاس ـت ـع ـمــال في
دائرتي صيدا صور.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
علما أن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2015/7/10
عند نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00
صباحًا.
بيروت في 2015/6/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس جان شكر الله
التلكيف 1132
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
العروض العائد لتأهيل االرض املستعارة
لصالة قيادة املجموعة الرابعة وصيانة
ص ــال ــة  T20ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـصــالــة امل ــذك ــورة
فـ ــي م ـع ـم ــل الـ ـ ـ ــذوق ال ـ ـ ـحـ ـ ــراري ،م ــوض ــوع
استدراج العروض رقم ث4د 4968/تاريخ
 ،2015/5/5قد مــددت لغاية يوم الجمعة
 2015/7/10عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11.00صباحًا.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/6/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس جان شكر الله
التلكيف 1122
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ ـ ـ ال ـقــادي ـشــا ع ــن ت ـمــديــد مـهـلــة اس ـت ــدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد لـ ـت ــأهـ ـي ــل املـ ـنـ ـش ــآت
الخرسانية في معمل الحريشة الحراري،
وذل ــك وفــق املــواصـفــات الفنية والـشــروط
االداري ــة املـحــددة فــي دفتر الـشــروط الــذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
ثمانمئة ألف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
م ــن ق ـســم الـ ـش ــراء ف ــي امل ـص ـل ـحــة اإلداري ـ ــة
في مركز الشركة في البحصاص ما بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا مــن كــل يوم
عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الــواقــع فيه  30حــزيــران  2015الساعة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1115
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي طارق طربيه)
ي ـن ـفــذ ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري ل ـل ـش ــرق األدن ـ ــى
ش.م.ل .بوجه ناجي ميشال جبر باملعاملة
 2014/852شهادة قيد تأمني وعقد تأمني
ً
تحصيال ملبلغ /314884.22/د.أ .اضافة
الى الفوائد والرسوم واملصاريف.
يجري التنفيذ على القسم  4بلوك  Cمن
الـعـقــار  /1766/عـجـلـتــون وه ــو بموجب
اإلفـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة م ــدخ ــل ودار وط ـع ــام
ومـطـبــخ وخ ــدم وح ـمــامــان ودرج داخـلــي
وث ــاث غ ــرف وأوف ـي ــس وح ـمــامــان طــابــق
سفلي وأرضــي دوبلكس ـ ـ مساحته 165
م.م .و 126م.م.

وبالكشف تبني أن الواقع مطابق لالفادة
العقارية :بــاط الطابق االرض ــي باركيه،
والحمامان بورسالن وسيراميك وإحدى
الغرف ماستر روم ،بالط الــدرج الداخلي
وبـ ــاط ال ـطــابــق ال ـثــانــي رخ ـ ــام ،دراب ــزي ــن
ال ــدرج الداخلي خشب ،املطبخ سيراميك
وب ـ ــورس ـ ــان واملـ ـجـ ـل ــى غ ــرانـ ـي ــت اس ـ ــود
ويــوجــد خــزائــن خشبية ،حمام الضيوف
س ـي ــرام ـي ــك وغـ ــرفـ ــة الـ ـخ ــادم ــة وال ـح ـم ــام
العائد لها سيراميك ،شرفة املطبخ اقفلت
بـ ــزجـ ــاج وخـ ـش ــب وألـ ـحـ ـق ــت ب ــال ـص ــال ــون
وقاطع خشبي بشكل بــار ويوجد مدفأة
حجر وقرميد تــراس مع حديقة من جهة
الـصــالــونــات مــع باربيكيو قرميد ثابت،
املنجور الداخلي خشب والباب الرئيسي
مــاسـيــف وامل ـن ـجــور ال ـخــارجــي ألــومـنـيــوم
مع زجــاج ومونوبلوك ،والكتشينات في
الطابق االرضــي مجاله ستانلس ،القسم
مـجـهــز ب ـشــوفــاج وي ـقــع ف ــي ح ــي الـشـفــاق
قرب مجمع .Zone 21 Sun City
ـ ـ تاريخ قرار الحجز  2014/10/9وتاريخ
تسجيله .2014/11/13
ـ ـ بدل تخمني القسم  C/4/1766عجلتون
/365240/د.أ .وبدل طرحه /219144/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2015/7/1ال ـس ــاع ــة  12ظ ـه ـرًا ف ــي قــاعــة
محكمة ك ـس ــروان .ل ـلــراغــب بــال ـشــراء دفــع
بدل الطرح بموجب شيك مصرفي منظم
ألمر حضرة رئيس دائــرة تنفيذ كسروان
او تقديم كفالة وافـيــة مــن احــد املـصــارف
امل ـق ـب ــول ــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ــوم
الـتـسـجـيــل وال ــدالل ــة وعـل ـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وإال عد قلمها
مقامًا مختارًا لــه ،كما عليه االطــاع على
قيود الصحيفة العينية الـعــائــدة للقسم
موضوعها املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن تلزيم تقديم
قرطاسية لزوم إدارة اإلحصاء املركزي
بطريقة استدراج عروض
للعام 2015
الـســاعــة التاسعة مــن يــوم السبت الــواقــع
فـيــه ال ــراب ــع مــن شـهــر تـمــوز  2015تجري
ادارة االحصاء املركزي في مركزها الكائن
في منطقة ميناء الحصن ـ ـ شارع الجيش
ـ ـ ـ ـ ب ــرج امل ــر ـ ـ ـ ـ ب ـي ــروت اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لتلزيم قرطاسية.
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـت ــأم ــن امل ـ ــؤق ـ ــت :ل ـك ــل ص ـن ــف تــأمــن
محدد في الجدول املرفق بدفتر الشروط
الخاص.
ـ ـ التأمني النهائي :عشرة باملئة من قيمة
الصفقة.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم اسعار لكل صنف
على حدة.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وف ـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
ادارة االحصاء املركزي.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
االح ـص ــاء امل ــرك ــزي قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة من يوم الجمعة الواقع فيه الثالث
من شهر تموز .2015
بيروت في 2015/6/8
مدير عام ادارة االحصاء املركزي
الدكتورة مرال توتليان
التكليف 1137
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ع ــن اج ـ ــراء ت ـلــزيــم بطريقة
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس ت ـقــديــم
اسعار لتنفيذ مشروع اشغال انشاء خط
توتر متوسط ومحطة تحويل هوائية في
بلدة مزرعة مشرف ـ ـ قضاء صور.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2015/7/9
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن ف ــي الــدرجــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـي ــذ ص ـف ـق ــات
األشغال الكهربائية الراغبني باالشتراك
بهذا التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة
الـثــانـيــة عـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
اليوم املحدد لجلسة فض العروض ـ ـ وفق
ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  9حزيران 2015
املدير العام

للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1148
إعالن من محكمة عاليه القضاء املستعجل
قسم الرئيسة كارين ابو عبد الله
الى
ّ
الصباغ
وفاء نور الدين
ب ــال ــدع ــوى امل ـس ـت ـع ـج ـلــة رقـ ــم 2015/635
واملـقــدمــة مــن املــدعـيــات منى نــوفــل ونــدى
وعائدة ورنــدى جــورج الشرتوني بحيث
ط ـل ـبــت امل ــدع ـي ــات اص ـ ــدار الـ ـق ــرار مـعـجــل
الـتـنـفـيــذ ن ــاف ـذًا عـلــى أص ـلــه بــإخــائــك من
امل ــأج ــور فـ ــورًا وب ـ ــدون أي ــة مـهـلــة وف ــرض
غـ ــرامـ ــة اكـ ــراه ـ ـيـ ــة ب ـح ـق ــك ال تـ ـت ــدن ــى عــن
 /500/دوالر أميركي عن كل يــوم تأخير
ك ـمــا وإل ــزام ــك بـتـســديــد مـبـلــغ /13100/
دوالر أميركي تمثل قيمة بــدالت اإليجار
املتوجبة عليك عن سبيل السلفة الوقتية
ومـبـلــغ  /500/دوالر أمـيــركــي قيمة بــدل
املـثــل وب ــدالت مـيــاه وكـهــربــاء وتضمينك
الرسوم واملصاريف واألتعاب والتعاضد.
ف ـقــد ق ـ ــررت امل ـح ـك ـمــة اع ـت ـب ــارك مـجـهــولــة
محل اإلقــامــة وإبــاغــك اوراق الــدعــوى مع
موعد الجلسة املقرر في  2015/9/23نشرًا
فـعـلـيــك ض ـمــن امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة مـضــافــا
ال ـي ـهــا مـهـلــة ال ـن ـشــر ال ـح ـضــور بشخصك
او ب ــواس ـط ــة وك ـي ـلــك ال ـق ــان ــون ــي الـ ــى قلم
املـحـكـمــة لـتـبـلــغ اوراق ال ــدع ــوى ومــوعــد
الجلسة والجواب وحضورها في املوعد
امل ـحــدد اع ــاه وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
نطاقها وإال فكل تبليغ لك في القلم يكون
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
عاليه في 2015/6/9
رئيس قلم محكمة عاليه
امني مسعود
نشرة فقرة حكمية
تدعو محكة الغرفة االبتدائية االولى في
الـبـقــاع املستدعى ضــدهــم سـهــام وسهاد
ونهاد وعصام وسامي وليلى أوالد عبد
ال ـل ــه ف ــزع امل ـق ـي ـمــن ســاب ـقــا ف ــي ال ـقــرعــون
واملجهولي محل االقامة حاليًا للحضور
ش ـخ ـص ـيــا او مـ ــن يـ ـن ــوب ع ـن ـه ــم ق ــان ــون ــا
الــى قـلــم املحكمة فــي زحـلــة لتبلغ الحكم
الصادر عن املحكمة بتاريخ 2015/5/12
بــاالسـتــدعــاء املـقــدم مــن اك ــرم ولـيــد هاشم
بوكالة االسـتــاذ عـيــاض ف ــارس واملسجل
برقم اساس  2015/381قرار .2015/96
مضمون الحكم :تقرر اعتبار العقار رقم
 /955/القرعون غير قابل للقسمة عينًا
وطرحه للبيع باملزاد العلني للعموم وفقًا
لـلـثـمــن امل ـح ــدد م ــن قـبــل الـخـبـيــر والـبــالــغ
 /36690/دوالرًا امـيــركـيــا او مــا يـعــادلــه
بالليرة اللبنانية في زمن الطرح وعلى ان
يعتمد هذا الثمن اساسًا للمزايدة االولى
وأن ي ـس ـت ـخــرج م ــن ال ـث ـمــن مـبـلــغ /690/
دوالرًا أميركيًا تعطى للمستدعي ويوزع
املبلغ املتبقي من الثمن على الشركاء كل
بنسبة حصته في امللكية.
ول ـل ـم ـس ـتــدعــى ض ــده ــم امل ــذك ــوري ــن مهلة
ثالثني يومًا من تاريخ النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج ابي فيصل
إعالن
مــزاد علني معاد لبيع بعض الخردة في
معمل جون
تطرح املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
عـلــى الـبـيــع بــاملــزاد الـعـلـنــي امل ـعــاد بعض
ال ـخ ــردة غـيــر الـصــالـحــة لــاسـتـعـمــال في
معمل جون .يمكن االطالع على التفاصيل
في اإلعالن الصادر في الجريدة الرسمية
ت ــاري ــخ  2015/06/11أو ال ـح ـصــول على
نسخة عن اإلعــان ضمن الــدوام الرسمي
ف ــي م ـك ـتــب م ـص ـل ـحــة ال ـص ـف ـق ــات ف ــي ش.
بـ ـش ــارة الـ ـ ـخ ـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط .4
وعلى كل راغب املشاركة في املزاد العلني
الـحـضــور الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا الــى
مكتب املصلحة املركزي ،بناية غناجه ،ط
 ،3يوم االربعاء املوافق فيه .2015/07/01
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1138
إعالن
مزاد علني معاد لبيع سيارات املصلحة
املستهلكة
تطرح املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
على البيع باملزاد العلني املعاد سياراتها

املستهلكة فــي اماكنها املــودعــة فيها في
مــراكــز املصلحة املختلفة .يمكن االطــاع
عـلــى التفاصيل فــي االع ــان ال ـصــادر في
الـجــريــدة الــرسـمـيــة تــاريــخ 2015/06/11
او الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ن ـس ـخــة ع ــن االع ـ ــان
ضمن الــدوام الرسمي في مكتب مصلحة
الصفقات في ش .بشارة الـخــوري ،بناية
غناجه ،ط  .4وعلى كل راغب املشاركة في
املــزاد الحضور الساعة العاشرة صباحًا
الـ ـ ــى م ـك ـت ــب امل ـص ـل ـح ــة املـ ـ ــركـ ـ ــزي ،ب ـنــايــة
غ ـنــاجــه ،ط  ،3ي ــوم االرب ـع ــاء امل ــواف ــق فيه
.2015/07/08
املدير العام باالنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1139
إعالن
دعوى رقم 2015/679
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
ال ــى املـسـتــدعــى ضــدهــم :ري ـمــون الــدكـتــور
انـطــوان ابــي راشــد وم ــاري منصور منذر
ً
م ــن ب ـج ــدرف ــل أص ـ ــا وم ـج ـهــولــي االق ــام ــة
حاليًا.
ت ـ ــدع ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــا هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االسـتــدعــاء ومــربــوطــاتــه املــرفــوع ضدكما
م ــن ي ــوس ــف ال ـي ــاس م ـن ــذر ب ــدع ــوى ازال ــة
ش ـيــوع فــي الـعـقــار  508منطقة بـجــدرفــل
العقارية وذلــك خــال مهلة عشرين يومًا
مــن تــاريــخ نـشــر ه ــذا االعـ ــان وأن تــأخــذا
مقامًا لكما بنطاق هــذه املحكمة وتبديا
مالحظاتكما الخطية على الدعوى خالل
خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ وإال
فكل تبليغ لكما تعليقًا على بــاب ردهــة
املحكمة باستثناء الحكم النهائي يعتبر
صحيحًا.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب عبد الكريم محمود الرواس بوكالته
عــن ف ــارس ع ــارف الـقــاضــي وم ــازن وفيق
عاليه بصفتهما مفوضني باالتحاد عن
بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر ش.م.ل .شـهــادة قيد
تأمني بــدل عــن ضائع بــاســم /بنك لبنان
واملهجر ش.م.ل .بالقسم  A 39من العقار
 1439مصيطبه
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فرنسوا الياس
ّ
ي ـبــلــغ الـ ــى امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم ع ـل ـيــاء وسـحــر
واس ـم ــاع ـي ــل وإس ـ ـحـ ــاق خ ـل ـيــل الـخـطـيــب
مجهولي محل اإلقامة
ً
عـمــا بــأحـكــام امل ــادة /409/أ.م.م .تنبئكم
دائــرة تنفيذ بيروت بأن لديها باملعاملة
التنفيذية رقــم  2015/250انــذارًا تنفيذيًا
موجهًا اليكم من طالبة التنفيذ جمعية
م ــال ـك ــي الـ ـعـ ـق ــار /1464مـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاء ال ـح ـصــن
ب ـش ـخ ــص رئ ـي ـس ـه ــا ال ـس ـي ــد ان ـ ـ ــور ك ـب ــارا
ونــات ـجــا ع ــن ط ـلــب تـنـفـيــذ ان ـ ــذار بنفقات
ً
مشتركة تحصيال ملبلغ /23.729.12/د.أ.
(ثــاثــة وعـشــرون ألـفــا وسبعمئة وتسعة
وعشرون دوالرًا أميركيًا).
وعـلـيــه ،تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واألوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـل ــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املــذكــور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بـيــروت ويـصــار بعد انقضاء هذه
املـهـلــة ومـهـلــة االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي البالغة
عـشــرة اي ــام ال ــى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
تصحيح خطأ
ورد فــي جــريــدة األخـبــار عــدد  2606خطأ
باإلعالن رقم  2015/258حيث ورد «وتقع
م ــا ب ـي ـنــه ومـ ــا ب ــن خ ـلــف »Golden Star
والـصـحـيــح هــو «وت ـقــع مــا بينه وم ــا بني
خـلــف  Golden Starمـســاحـتــه  1053م.م.
فاقتضى التصويب.
رئيس القلم ناديا صليبي

