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◄ إعالنات رسمية ►
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/1/28وذلك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2015/12/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2340
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :منع نش وصيانة لزوم
سطح وحــائــط مـفــرزة ط ــوارئ بعلبك في
ثكنة نجيب زعتر.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة مــن تــاريــخ 2016/1/27
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2015/12/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2340
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :تقديم وتركيب ستائر
معدنية وبــرادي لوفر لزوم قطعات قوى
االمن الداخلي.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/1/27وذلك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2015/12/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2340
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قـيــد التحصيل الـفــواتـيــر امل ـتــأخــرة التي
ل ــم ت ـس ــدد لـلـجـبــاة وال ـع ــائ ــدة إل ــى دائ ــرة
النبطية وذلك لغاية إصدار شهر 2015/8
توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة ،امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة إلـ ــى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة
أسبوعني مــن تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الــی إلغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـيــغ
شخصي.
بيروت في 2015/12/9
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2239
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قـيــد التحصيل الـفــواتـيــر امل ـتــأخــرة التي
لم تسدد للجباة والعائدة لــدائــرة جويا
ولـ ـغ ــاي ــة إص ـ ـ ـ ــدار شـ ـه ــر  2015/8ت ــوت ــر
منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة ،امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة إلـ ــى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة

أسبوعني مــن تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الــی إلغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـيــغ
شخصي.
بيروت في 2015/12/9
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2336
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قيد التحصيل الفواتير املتأخرة التي لم
تـســدد للجباة والـعــائــدة إلــى دائ ــرة بنت
جبيل وذلك لغاية إصدار شهري 2015/5
و  2015/6توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة ،امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة إلـ ــى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة
أسبوعني مــن تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الــی إلغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـيــغ
شخصي.
بيروت في 2015/12/9
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2334
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ع ــن رغ ـب ـت ـه ــا فــي
إجــراء استقصاء اسعار العمال تصليح
الـتـصــويـنــة م ــع ب ــواب ــة امل ــدخ ــل الــرئـيـســي
ملحطة الحازمية الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اس ـ ـعـ ــار املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/8عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/12/9
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2328
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9.00تـ ــاريـ ــخ ،2016/1/12
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم اقنعة واقية من
الغاز مع الفالتر العائدة لها .للراغبني،
االطالع على دفتر الشروط الخاص على
املوقع  www.isf.gov.lbوتقديم العروض
لغاية الساعة ( )13.00تاريخ .2016/1/11
بيروت في 2015/12/8
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2343
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيسة ميرنا كالب
يبلغ إلى املنفذ عليهم :ابراهيم دعبول و
براء احمد دعبول واحمد ابراهيم دعبول
و محمد زاهر احمد دعبول
ً
عمال بأحكام املادة  409أصول محاكمات
م ــدن ـي ــة ،ت ـن ـب ـئ ـكــم دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـي ــروت
ب ــأن لــديـهــا ف ــي املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رقــم
 2015/1932إن ـ ـ ـ ــذارًا ت ـن ـف ـيــذيــا مــوج ـهــا
اليكم مــن طالب التنفيذ البنك اللبناني
الفرنسي ش.م.ل ،.وناتجًا عن طلب تنفيذ
الـحـكــم ال ـصــادر عــن محكمة االستئناف
املدنية الغرفة ـ ـ  9ـ ـ التجارية ،قــرار رقم

 ،200/191ت ــاري ــخ  ،2013/2/12وعـلـيــه
تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور إلـيـهــا
ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواسـ ـط ــة وكـ ـي ــل قــانــونــي
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به ،علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا اإلعالن،
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بيروت ،ويصار بعد انقضاء هذه
املـهـلــة ومـهـلــة االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي البالغة
خمسة أيــام ،الى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
حسني عاكوم
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة ـ ـ العقارية
برئاسة القاضي بسام مولوي
وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن ش ـ ـ ــادي ال ـح ـجــل
وسمر البحيري
رقم االوراق2009/98 :
الجهة املدعية :نزيه اسماعيل أبو الحسن
الجهة املدعى عليها :ظالل عبد الــرؤوف
صابوني ورفاقه
الجهة املطلوب ابالغها ملجهولية محل
االقامة:
ندى محمد سويد ونيبال محمد سويد
االوراق املـطـلــوب ابــاغـهــا :االستحضار
امل ـ ـ ـقـ ـ ــدم مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــة املـ ــدع ـ ـيـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2009/3/5تحت الــرقــم  2009/98والــذي
تطلب بموجبه:
 3ـ ـ ـ ـ الـ ــزام الـجـهــة املــدعــى عليها بالقيام
بكافة اجراءات االنتقال وتأمني املستندات
الالزمة وتسليمها للمدعي تنفيذًا لعقد
الـبـيــع املـمـســوح رقــم  2008/3547تــاريــخ
 2008/4/4ولتمكني املدعي من تسجيل
املبيع على اسمه ،تحت طائلة دفع غرامة
اكراهية قــدرهــا خمسمئة دوالر اميركي
عــن كــل ي ــوم تــأخـيــر ،والــزام ـهــا بتسجيل
املبيع على اسم املدعي.
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم املحكمة
او ارس ــال مــن ينوب عنكم بموجب سند
ً
قــانــونــي مـصــدق اص ــوال لتبلغ واسـتــام
االوراق الـخــاصــة بكم وذل ــك ضمن مهلة
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر االخـيــر
واال تسري بحقكم االجــراءات املنصوص
عنها فــي احـكــام امل ــادة /409/أ.م.م .علمًا
بــأن موعد الجلسة للنظر بهذه الدعوى
قد تحدد بتاريخ .2016/2/4
بيروت في  10كانون االول 2015
رئيس القلم
بشرى البستاني
تبليغ فقرة حكمية
ت ـب ـلــغ الـ ــى ح ـس ــن الـ ـح ــاج ح ـس ــن وم ـنــى
يحيى
نبلغكما انــه بـتــاريــخ  2015/5/28صدر
ق ـ ـ ـ ــرار بـ ــرقـ ــم  2015/115ف ـ ــي الـ ــدعـ ــوى
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــافـ ـي ــة امل ـ ـقـ ــدمـ ــة ام ـ ـ ـ ــام م ـح ـك ـمــة
اسـتـئـنــاف بـعـبــدا الـغــرفــة االولـ ــى عـقــاري
اسـ ــاس  2013/101م ــن ع ـص ــام ون ــاه ــدة
وام ـ ــال وس ــام ــي ووس ـ ــام وس ـل ـيــم يحيى
ب ــوج ــه ص ـب ــاح ال ـح ـجــار وب ــاس ــل الـخـبــاز
وبوجهكما قضى باسقاط االستحضار
وم ـ ـصـ ــادرة ال ـت ــأم ــن االس ـت ـئ ـنــافــي ايـ ــراد
للخزينة وتـضـمــن املستأنفني النفقات
والرسوم كافة.
علمًا ان مهلة التمييز شهرين من تاريخ
التبلغ
رئيسة القلم
تانيا زخور
نشر اعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية في بعلبك
برئاسة القاضي علي عراجي املستدعي
ض ــده وديـ ــع مـهـنــا ضــاهــر املـقـيــم سابقًا
في القاع ومجهول املقام راهنًا للحضور
شخصيًا او من ينوب عنه قانونًا الى قلم
املحكمة في بعلبك لتبلغ اوراق الدعوى
املـقــدمــة مــن ج ــورج خـلـيــل ال ـتــوم بــوكــالــة
املحامي جــاد رزق املسجلة برقم اســاس
مــدور  2015/263وال ــذي يطلب بموجبه
ازال ــة الشيوع فــي العقار رقــم  /849/من
منطقة القاع البنجكية العقارية.
للمستدعى ضده مهلة عشرين يومًا من
تاريخ النشر البداء مالحظاته خطيًا على

الطلب ،واال فكل تبليغ له بواسطة رئيس
القلم ولصقًا على باب ردهة املحكمة يعد
ً
حاصال قانونًا باستثناء الحكم النهائي.
الكاتب
بشرى ضامن
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب احمد دبوسي ملوكله اسامة كبارة
املفوض عن الشركة اللبنانية لالستثمار
ش.م.ل .سند تمليك بــدل ضائع 751/18
الحدادين
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2013/30 :
امل ـن ـف ــذة :شــركــة ت ـمــويــل ش.م.ل .وكيلها
املحامي نبيه حمود.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ط ــون ــي سـع ـيــد م ـخــائ ـيــل ـ ـ
رحبة.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ طــراب ـلــس رق ــم  2012/286تــاريــخ
 2013/1/17ب ـم ـت ــاب ـع ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـلــى
حصص املنفذ عليه طوني سعيد مخايل
في العقارات  /1771و /3636/و /3637/
و /3620/و /4118/م ـن ـط ـق ــة رح ـب ــة
العقارية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة حـ ـص ــص املـ ـنـ ـف ــذ عـلـيــه
بــال ـعـقــارات  /1771و /3636/و/3637/
و /3620/و /4118/م ـن ـط ـق ــة رح ـب ــة
العقارية.
ـ ـ العقار  /1771/رحبة :ارض سقي تزرع
حـبــوب ضمنها اش ـجــار سـنــديــان وبطن
ومـخـتـلــف ،مـســاحـتــه/1444/ :م 2يـحــده
العقارات غربًا /1765 :و /1770/ومجرى
ماء ،شرقًا /1765/ :وطريق ومجرى ماء
ً
ع ــام ،ش ـمــاال /1799/ :و /1770/وطريق
ومـجــرى مــاء ،جنوبًا ،/1765/ :التخمني
ل ـح ـصــة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه ال ـب ــال ـغ ــة /1440/
سـهـمــا13728 :د.أ .ب ــدل ال ـطــرح املخفض:
 7413د.أ.
ـ ـ العقار  /3636/رحبة :ارض بعل سليخ
تـ ــزرع ح ـبــوب ضـمـنـهــا اش ـج ــار سـنــديــان
وعـ ــريـ ــش مـ ـس ــاحـ ـت ــه/200/ :م 2ي ـح ــده
ال ـع ـق ــارات غ ــرب ــا /3639/ :وم ـج ــرى م ــاء،
ً
شــرقــا /3639 :ومـجــرى مــاء ع ــام ،شـمــاال:
 ،/3639/جنوبًا مجرى ماء عام ،التخمني
ل ـح ـصــة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه ال ـب ــال ـغ ــة /1140/
سـهــم /1900/د.أ .ب ــدل ال ـطــرح املخفض:
/1026/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ال ـع ـقــار /3620/رح ـ ـبـ ــة :يـحـتــوي ثــاثــة
أب ـن ـي ــة ـ ـ ـ ـ ال ـب ـن ــاء االول ك ـن ــاي ــة ع ــن ث ــاث
غـ ــرف دبـ ــش قــدي ـمــة وبـ ـن ــاء ث ــان ــي كـنــايــة
عن طابقني ،االول مؤلف من غرفة سفرة
ومطبخ وحمام وصالون والثاني مؤلف
مـ ــن ث ـ ــاث غ ـ ــرف ن ـ ــوم وح ـ ـمـ ــام وب ـل ـك ــون
ب ـم ـســاحــة اج ـم ــال ـي ــة ح ــوال ــي /160/م،2
الـبـنــاء الـثــالــث مــؤلــف مــن طــابـقــن ،االول
كناية عن صالون وسفرة وغرفة جلوس
ومطبخ وحمامني وغرفتي نوم والثاني
مفتوح باستثناء مكتب مساحة اجمالية
/300/م 2مـ ـس ــاحـ ـت ــه2076 :م 2ي ـح ــده
ال ـع ـق ــارات غ ــرب ــا /3622 :و /208و/226
و /227و  /240وطـ ــريـ ــق ع ـ ـ ــام /شــرقــا
 /3622/و  /3621/و  /3625/ومـجــرى
ً
م ـ ــاء عـ ـ ـ ــام ،ش ـ ـ ـمـ ـ ــاال /3622/ :و/208/
و /226/و /227/و /240/و،3621/
جـنــوبــا /3622/ :و /3625/ومـجــرى ماء
وطريق عام ،التخمني لحصة املنفذ عليه
الـبــالـغــة  855.655سهمًا ارض مــع بـنــاء:
/183606/د.أ.م ،ب ــدل ال ـط ــرح املـخـفــض:
/99146/د.أ.م.
ـ ـ العقار  /3637/رحبة :ارض بعل سليخ
تـ ــزرع ح ـبــوب ضـمـنـهــا اش ـج ــار سـنــديــان
وعـ ــريـ ــش مـ ـس ــاحـ ـت ــه/172/ :م 2ي ـح ــده
ال ـع ـق ــارات غ ــرب ــا /3639/ :وم ـج ــرى مــاء
ً
ع ــام ،شــرقــا /3634/ :و ،/3628/شـمــاال:
 /3624/و ،/3629/جـنــوبــا :مـجــرى مــاء
عام ،التخمني لحصة املنفذ عليه البالغة
 1140/سهمًا/1634/ :/د.أ.م ،بدل الطرح
املخفض/882/ :د.أ.م.
ـ ـ العقار  /4118/رحبة :أرض بعل سليخ
تــزرع حبوب ،مساحته/528/ :م ،2يحده
العقارات غربًا ،/3620/ :شرقًا/3627/ :

ً
و ،/4117/ش ـ ـمـ ــاال  ،/3621/ج ـن ــوب ــا:
 /3625/و ،/4117/التخمني لحصة املنفذ
عليه البالغة /1080/ :سهمًا/14256/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/7698/ :د.أ.
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :ال ـخ ـم ـيــس
 2016/1/14الـســاعــة  12:30ام ــام رئيس
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ح ـل ـب ــا .لـ ـل ــراغ ــب ال ــدخ ــول
باملزايدة دفع مثل بدل الطرح املقرر نقدًا
او تـقــديــم كـفــالــة قــانــونـيــة واف ـيــة واتـخــاذ
محل القــامـتــه ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ
حلبا اذا كان مقيمًا خارجها واال ّ
عد قلم
هذه الدائرة مقامًا مختارًا له ودفع عالوة
على البدل مليون ل.ل .تدفع امانة باسم
دائ ــرة تنفيذ حلبا وعـلــى ال ـش ــاري رســم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
ال ـ ـ ــى املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم خ ــديـ ـج ــة واح ـ ـ ــام
وانـ ـص ــاف وآمـ ـ ــال وديـ ـن ــا ووائـ ـ ــل وعـ ــادل
وسعاد معروف فحص ومحمد مصطفى
ف ـح ــص م ــن ج ـب ـش ـيــت وم ـج ـه ــول ــي مـحــل
ً
االقــامــة ،وعـمــا باحكام امل ــادة  409أ.م.م.
تنبئكم هــذه الــدائــرة ان لديها باملعاملة
التنفيذية رقــم  2015/548واملتكونة بني
ع ـب ــاس ح ـســن ف ـحــص ب ــوك ــال ــة املـحــامـيــه
رف ـي ـق ــة ك ـج ــك وب ـي ـن ـك ــم ،انـ ـ ـ ــذارًا تـنـفـيــذيــا
ب ـمــوضــوع ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ع ــن محكمة
بــدايــة النبطية تــاريــخ  2015/7/28رقــم
 2015/82امل ـن ـت ـهــي الـ ــى اع ـت ـب ــار ال ـع ـقــار
/2298جبشيت غير قابل للقسمة العينية
وبيعه بــاملــزاد العلني على اســاس سعر
الـطــرح البالغ  71950د.أ .وتــوزيــع الثمن
وفق مندرجات الحكم.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
متابعة التنفيذ االصــولــي بانقضاء 20
ي ــوم ــا ت ـل ــي ال ـن ـش ــر م ـض ــاف ــا ال ـي ـه ــا مـهـلــة
االن ـ ـ ـ ــذار واملـ ـس ــاف ــة امل ـ ـحـ ــددة مـ ــن رئ ـيــس
الدائرة بـ  20يومًا.
رئيس القلم
حسن ايوب
تبليغ مجهول املقام
ان م ـح ـك ـمــة ايـ ـ ـج ـ ــارت ب ـ ـيـ ــروت ب ــرئ ــاس ــة
الـقــاضــي الرا عـبــد الـصـمــد تــدعــو املــدعــى
عـلـيـهـمــا اب ــراه ـي ــم وخ ـل ـيــل ح ـســن مــزهــر
ل ـح ـض ــور ج ـل ـســة  2016/1/7واسـ ـت ــام
اوراق الــدعــوى رقــم  2014/666والرامية
الس ـق ــاط ح ــق ال ـج ـهــة امل ــدع ــى عـلـيـهــا من
ال ـت ـمــديــد ال ـقــانــونــي ل ـع ــدم دف ــع ال ـب ــدالت
املستحقة حتى تاريخه والزامها باخالء
املأجور الذي تشغله في الطابق االرضي
ال ـق ـســم رق ــم  11م ــن ال ـع ـقــار رق ــم / 1212
املصيطبة.
رئيس القلم
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائيه املدنيه في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
القاضيني محمد شهاب ومحمد عبدالله
املستدعى ضدهم سهى وسمار وسرورى
وسحر الياس بو غزاله واملجهولي محل
االقامه الحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخه عــن الحكم رقــم  2015/373تاريخ
 2015/10/22وامل ـق ــام مــن س ـيــده قزحيا
عساف والذي قضى باعتبار العقار 805
من منطقة طنبوريت غير قابله للقسمة
العينيه وطرحه للبيع باملزاد العلني امام
دائرة التنفيذ في صيدا وذلك خالل شهر
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جــوزف حنا الشماعي بوكالته عن
امل ـحــامــي ج ــورج ب ـيــار يــزبــك الــوك ـيــل عن
جورج سليم اسطفان مالك  800سهم في
العقار  /3235/بعبدات والسفيلة سند
تمليك بدل عن ضائع بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

