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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
ينفذ بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.
باملعاملة  2013/326عقد تــأمــن وكتاب
تعهد عــام واتفاقية قــرض مالي وكشفي
ً
ح ـس ــاب ت ـح ـص ـيــا مل ـب ـلــغ /484210/د.أ.
اضــافــة الــى الـفــوائــد والــرســوم والـلــواحــق
بوجه تفليسة شركة سي.سي.أم كولورز
ش.م.م .وايلي ميالد وهيبه وجان الكسي
كلش ويجري التنفيذ على:
ـ ـ الـقـســم  4/2231ذوق مصبح مساحته
 150م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
مستودع مــع مطبخ وخــاء سفلي ثاني.
وب ــالـ ـكـ ـش ــف تـ ـب ــن انـ ـ ــه مـ ـط ــاب ــق ل ــاف ــادة
ال ـع ـق ــاري ــة بـ ــاط االرض م ــوزايـ ـي ــك وف ــي
س ـق ـفــه ق ـســاطــل مل ـج ــاري ــر ال ـب ـن ــاء وال ـب ــاب
الرئيسي حديد.
ـ ـ الـقـســم  6/1487ذوق مصبح مساحته
 210م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
مستودع ومكتب وحمام .وبالكشف تبني
انه يقع في الطابق الثاني بالطه موزاييك
وقسم منه سيراميك ضمنه حمام ومطبخ
وفـيــه قــواطــع داخـلـيــة السـتـحــداث مكاتب
ومستودعات.
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـجــز  17و2012/10/30
وتاريخ تسجيله .2012/11/8
ـ ـ بدل تخمني القسم  4/2231ذوق مصبح
/150000/د.أ .وبدل طرحه بعد التخفيض
/56096.55/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني القسم  6/1487ذوق مصبح
/413100/د.أ .وبدل طرحه بعد التخفيض
/154489.89/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2016/5/18الـســاعــة  12ظ ـه ـرًا فــي قاعة
م ـح ـك ـم ــة كـ ـ ـ ـس ـ ـ ــروان .ل ـ ـلـ ــراغـ ــب ب ــالـ ـش ــراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي
مـنـظــم الم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة مــن احــد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة واال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحــائــف العينية الـعــائــدة
للقسمني موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2012/31 :
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل .ـ ـ ـ ـ وكـيـلــه
املحامي محمد ديب

◄ مبوب ►

لإليجار
لإليجار مكتب  40م.م،.
غرفتني ومطبخ وحامم،
الكسليك،
سنرت مدبّر ،جهة
األوتسرتاد ،ط .1 .هاتف:
03/363000
شقة لإليجار ،كليمنصو،
 250م( 2مربّع) ،ط ،7
مفروشة 3 ،غرف نوم،
موقف ،مولّد ،مك ّيف،
بدون وسيط.
تـ 03/970024

امل ـش ـت ــرك بــال ـح ـجــز الـ ـ ــذي ح ــل بـمـتــابـعــة
ال ـت ـن ـف ـيــذ :فــرن ـس ـب ـنــك ش.م.ل .ـ ـ ـ ـ وكـيـلـتــه
املحامية لودي نادر
املـنـفــذ عـلـيــه :احـمــد عـبــد الـســاتــر حـســن ـ ـ
بيت ايوب.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ع ــرض مــالــي مع
س ـ ـنـ ــدات ديـ ـ ــن م ـس ـت ـح ـقــة االداء بـمـبـلــغ
/10107548/ل.ل .عــدا الـفــوائــد والــرســوم
بالنسبة لبنك بيبلوس
ودين بقيمة الفني وثالثني دوالر اميركي
للمشترك فرنسبنك
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
كــامــل الـعـقــار رق ــم  70بـيــت اي ــوب خاصة
املـنـفــذ عـلـيــه والـ ــذي هــو ع ـبــارة عــن ارض
سـقــي مـشـجــرة ت ـفــاح واجـ ــاص ومختلف
حـســب االف ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة واث ـن ــاء الكشف
تبني انــه يقع على طريق عــام بيت ايــوب
فنيدق قــائــم عليه بـنــاء مــؤلــف مــن طابق
واح ــد مــن ارب ـعــة غ ــرف وص ــال ــون وحـمــام
ومطبخ.
مساحة البناء حوالي 108 :م2
مساحة العقار 1220 :م2
جنوبًا :طريق ومـجــرى مــاء عــام والعقار
رقم 69
شرقًا :العقارات رقم  77و 78وطريق وقناة
ماء عامة
ً
شماال :طريق عام والعقار 52
غربًا :طريق عام والعقار 52
تاريخ قرار الحجز2005/2/22 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2005/3/29
التخمني :اثنان وخمسون الف وثمانماية
واربعة وخمسون دوالر اميركي
بدل الطرح :واحد وثالثون الف وسبعماية
واثنا عشر دوالر اميركي
مــوعــد املــزايــدة ومـكــانـهــا :نـهــار الخميس
ال ــواق ــع ف ــي  2016/5/5ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة والنصف امــام رئيس دائــرة تنفيذ
حلبا.
على من يرغب الدخول باملزايدة ان يدفع
مثل بدل الطرح املقرر نقدًا او تقديم كفالة
ً
قــانــون ـيــة واف ـي ــة واتـ ـخ ــاذ م ـح ــا القــامـتــه
ضـمــن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ حلبا اذا كــان
مقيمًا خارجها واال عــد قلم هــذه الــدائــرة
مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وان يــدفــع ع ــاوة على
البدل كنفقات مبلغ مليون ليرة لبنانية
امــانــة بــاســم دائ ــرة تنفيذ وعـلــى الـشــاري
رسم الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
ينفذ بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.
ب ــامل ـع ــام ـل ــة  2013/815ب ــوج ــه تـفـلـيـســة
ش ــرك ــة بـ ـ ــاور ت ــراي ــدي ـن ــغ ش.م.م .واي ـل ــي
مـيــاد وهـيـبــة وج ــان الـكـســي كـلــش كتاب
تعهد عام ،عقد تحويل تأمني وكشوفات
ً
حساب تحصيال ملبلغ /247196.55/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم واللواحق .ويجري
التنفيذ على القسم  8/1487ذوق مصبح
مساحته  210م.م .وهــو بموجب االف ــادة
الـ ـعـ ـق ــاري ــة م ـ ـس ـ ـتـ ــودع ومـ ـكـ ـت ــب وحـ ـم ــام
وبــالـكـشــف تـبــن ان ــه يـقــع فــي بـنــاء CCM
فــي املـنـطـقــة الـصـنــاعـيــة فــي ذوق مصبح
وه ــو مـقـفــل مـنــذ ف ـتــرة وامل ــواص ـف ــات هــي:
درج الـ ـبـ ـن ــاء م ــوزايـ ـي ــك وبـ ـع ــض ال ـس ـفــر
س ـيــرام ـيــك وال ـق ـس ــم م ــؤل ــف م ــن صــالـتــن
كـبـيــرتــن ومـكـتـبــن وح ـمــام ومـطـبــخ وقــد
ّ
تم ذلك بموجب قواطع الومنيوم وزجاج
الـبــاط موزاييك وبــاط املطبخ والحمام
سـيــرامـيــك واملـجـلــى غــرانـيــت ول ــه خــزائــن
خ ـش ـب ـيــة ،ح ـم ــام خ ــارج ــي قـ ــرب املـصـعــد
مقسوم الى قسمني بالطه سيراميك وهو
بحاجة العادة تأهيل.
قرار الحجز  2013/7/29وتاريخ تسجيله
 2013/8/14بــدل تخمني القسم 8/1487
ذوق مصبح /357000/د.أ .وبــدل طرحه
بعد التخفيض /156151.8/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2016/5/18الـســاعــة  12ظ ـه ـرًا فــي قاعة
محكمة ك ـس ــروان .ل ـلــراغــب بــال ـشــراء دفــع

بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي منظم
المر 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 وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة واال ّ
عد قلمها
مقامًا مختارًا لــه كما عليه االط ــاع على
قيود الصحيفة العينية الـعــائــدة للقسم
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن تلزيم
تـ ـق ــدي ــم تـ ـجـ ـهـ ـي ــزات مـ ـخـ ـب ــري ــة ،اجـ ـه ــزة
كومبيوتر ولوازمه
 ،LCD Projectorمـقــاعــد ل ـل ـطــاب ،مــولــد
كهربائي ،مكيفات هواء
وآالت ت ـص ــوي ــر م ـس ـت ـن ــدات ل ـ ـ ــزوم كـلـيــة
العلوم ـ ـ الفرع الثالث
ت ـج ــري ل ـج ـنــة امل ـن ــاق ـص ــات ف ــي الـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم تقديم
ت ـج ـه ـيــزات م ـخ ـبــريــة ،اج ـه ــزة كــومـبـيــوتــر
ولوازمه ،LCD Projector ،مقاعد للطالب،
م ــول ــد ك ـه ــرب ــائ ــي ،م ـك ـي ـفــات ه ـ ــواء وآالت
تـصــويــر مـسـتـنــدات ل ــزوم كـلـيــة الـعـلــوم ـ ـ
ال ـف ــرع ال ـثــالــث ع ـلــى اسـ ــاس س ـعــر يـقــدمــه
العارض.
وذلــك في مبنى االدارة املركزية للجامعة
اللبنانية ـ ـ املبنى الزجاجي املتحف.
الساعة  /14/الرابعة عشر يوم الخميس
الــواقــع فيه  2016/4/21من شهر نيسان
سنة 2016
لصالح الجامعة اللبنانية ـ ـ كلية العلوم
ـ ـ الفرع الثالث
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
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه لـ ــدى أم ــان ــة س ــر كـلـيــة
العلوم ـ ـ الفرع الثالث
العنوان :طرابلس ـ ـ القبة ـ ـ شارع الجيش
مبنى اآلباء البيض سابقًا
مكتب السيدة :نهال صهيون ـ ـ أمينة سر
كلية العلوم ـ ـ الفرع الثالث
يجب ان تصل العروض وطلبات االشتراك
ف ــي امل ـنــاق ـصــة ال ــى ق ـلــم ال ــدائ ــرة االداري ـ ــة
املـشـتــركــة فــي االدارة املــركــزيــة للجامعة
الـلـبـنــانـيــة ـ ـ ـ ـ املـبـنــى الــزجــاجــي ـ ـ ـ ـ املتحف
وذلك قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
آخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد الجراء
املناقصة وذلك اثناء الدوام الرسمي.
بيروت في 23 :اذار 2016
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسني
التكليف 598
إعالن رقم 9/2
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
لـ ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ ـ ع ــن إع ـ ـ ــادة إج ـ ـ ــراء اسـ ـت ــدراج
عـ ـ ــروض ل ـت ـل ــزي ــم م ـ ـعـ ــدات لـ ـ ــزوم زوارق
مراقبة الصيد البحري فــي لبنان ،وذلــك
في مبناها الكائن في بئر حسن ـ ـ مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2016/4/28
الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الـخــاص العائد لـهــذا التلزيم والحصول
عـلــى نسخة عـنــه مــن مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث.
تـقـ ّـدم الـعــروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب ــال ـي ــد مـ ـب ــاش ــرة ،ع ـل ــى أن ت ـص ــل إل ــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
مــن آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت في  22آذار 2016
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 588
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـت ــدراج ع ــروض ل ـش ــراء اج ـه ــزة فحص
مرحالت حماية ومحوالت شدة.

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 /35 000/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.
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/4/22عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2016/3/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 585
إعالن مناقصة عامة
ي ـع ـلــن رئ ـي ــس م ـج ـلــس ب ـلــديــة ال ـحــازم ـيــة
ع ــن اجـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة ع ـلــى اس ــاس
ال ـت ـن ــزي ــل امل ـ ـئـ ــوي ل ـت ـل ــزي ــم بـ ـن ــاء ال ـق ــاع ــة
امل ـت ـع ــددة ال ــوظ ــائ ــف ف ــي ال ـق ـصــر الـبـلــدي
وفقًا لقرار املجلس البلدي رقم  271تاريخ
 2015/12/3ودفتر الشروط املصدق برقم
/172ب ت ــاري ــخ  2016/3/14وذلـ ــك يــوم
االثنني الواقع فيه .2016/4/18
على الراغبني باالشتراك بهذه املناقصة
ت ـقــديــم ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة الـثــانـيــة
ع ـشــرة م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق تــاريــخ
اجراء املناقصة.
يـ ـمـ ـك ــن االطـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى دفـ ـ ـت ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــروط
واملستندات في قلم البلدية ضمن الدوام
الرسمي.
رئيس بلدية الحازمية
جان الياس االسمر
2016/3/23
التكليف 591
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة ألمن الدولة ترغب في
إجراء مناقصة عمومية لتلزيم قرطاسية
على اساس السعر األدنى.
فعلى الــرغـبــن بــاالش ـتــراك فــي املناقصة
العمومية الحضور الى قسم التلزيم في
املديرية العامة املذكورة ـ ـ محلة سبينس
ـ ـ ـ ـ ل ــاط ــاع عـلــى دف ـتــر ال ـش ــروط الـخــاص
وتقديم طلباتهم وذلك اعتبارًا من تاريخ
نشر هــذا االع ــان ولـغــايــة الـســاعــة 12.00
من تاريخ .2016/4/18
إن جلسة فض العروض تجري في مبنى
املديرية العامة الساعة  10.00من تاريخ
.2016/4/19
اللواء جورج قرعة
املدير العام ألمن الدولة
التكليف 596
إعالن قضائي
تــدعــو مـحـكـمــة اج ـ ــارات ب ـي ــروت بــرئــاســة
ال ـقــاضــي نــديــن مـشـمــوشــي امل ــدع ــى عليه
م ـح ـمــد رش ـي ــد اف ـي ــون ــي ل ـح ـضــور جلسة
 2016/5/10واس ـ ـتـ ــام اوراق ال ــدع ــوى
 2015/980وامل ـق ــام ــة م ــن امل ــدع ــي محمد
صــالــح س ــام وال ــرام ـي ــة ال ــى اس ـق ــاط حق
املدعى عليه من التمديد القانوني والزامه
باخالء املأجور الكائن في العقار /923/
من منطقة املصيطبة العقارية.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غـ ــرفـ ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي عـ ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر
النقوزي
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رق ـ ــم 2015/205
املتكونه فيما بني:
املنفذ :علي موسى ناجي وكيله املحامي
علي بردان.
املنفذ عليهم :ورثــة املرحوم عبدالحسني
ن ــاج ــي وهـ ـ ــم :ن ــازم ـي ــة احـ ـم ــد ف ـض ــل ال ـلــه
ومـصـطـفــى واس ـمــاع ـيــل ومـحـمــد واحـمــد
ومـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــى وم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ونـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر وجـ ـ ـم ـ ــال
عبدالحسني ناجي.

الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ صـ ـي ــدا ب ــرق ــم 2015/239
املتضمنة تنفيذ حكم ازالــة شيوع صادر
عـ ــن م ـح ـك ـم ــة بـ ــدايـ ــة الـ ـجـ ـن ــوب ب ـت ــاري ــخ
 2014/10/14في العقار رقم /1449صــور
العقارية.
تاريخ التنفيذ.2015/6/24 :
تاريخ قرار الحجز التنفيذي.2015/5/28 :
تاريخ تسجيله.2015/6/3 :
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
.2015/10/17
تاريخ تسجيله.2015/10/21 :
العقار املطروح للبيع:
العقار رقــم  1449منطقة صــور العقارية
هـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ق ـط ـع ــة ارض ت ـق ــع عـلــى
طريق فرعية ضمنها بناء مؤلف من ست
محالت وشقتني مساحته  429م 2يحده
ً
شماال العقار رقم  1450شرقًا امالك عامة
طــريــق فــرعـيــة وجـنــوبــا الـعـقــار رقــم 1448
وغربًا العقار رقم .1442
التخمني وبدل الطرح 343.200 :د.أ.
م ـك ــان امل ــزاي ــدة وت ــاري ـخ ـه ــا :ي ــوم االث ـنــن
الــواقــع فيه  2016/4/11الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
عـلــى الــراغــب بــالـشــراء وقـبــل الــدخــول في
امل ــزاي ــدة ان ي ـق ــدم ث ـمــن ال ـط ــرح املـخـفــض
ن ـق ـدًا او ب ـمــوجــب ك ـفــالــة مــال ـيــة او شيك
مـ ـص ــرف ــي ب ـق ـي ـم ــة ال ـ ـطـ ــرح ألمـ ـ ــر ح ـض ــرة
رئـيــس دائ ــرة التنفيذ فــي ص ــور مــن احــد
املصارف املقبولة لدى الحكومة فتعطيه
هــذه الــدائــرة شهادة لالشتراك باملزايدة،
ً
وعليه اتخاذ محال القامته ضمن نطاق
هذه الدائرة وكما عليه وبخالل ثالثة ايام
من تاريخ قــرار االحالة ايــداع تتمة الثمن
تحت طائلة اع ــادة البيع بالعشر وعلى
مـســؤولـيـتــه وك ـمــا وب ـخ ــال عـشــريــن يــوم
تلي قرار االحالة على املشتري دفع رسما
الداللة والفراغ.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
القاضيني محمد شهاب ومحمد عبد الله
املدعى عليه وليد جبر علي املجهول محل
االقامة الحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخة عن االوراق رقم  2016/1526املقامة
من شركة كانالي ايرلند بموضوع تعدي
على عــامــة تـجــاريــة وات ـخــاذ محل اقامة
بنطاق املحكمة وال ـجــواب خــال عشرين
يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر واال يـتــم ابــاغــك
بقية االوراق والـقــرارات باستثناء الحكم
ال ـن ـهــائــي بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق ع ـلــى لــوحــة
اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
ال ـقــاض ـيــن مـحـمــد ش ـه ــاب وم ـح ـمــد عبد
الـلــه املــدعــى عليه عـبــاس محمد االطــرش
املـجـهــول محل االقــامــة الـحـضــور الــى قلم
امل ـح ـك ـم ــة الس ـ ـتـ ــام ن ـس ـخ ــة عـ ــن االوراق
رقــم  2016/507املقامة مــن وفــاء ابراهيم
ال ـح ــاج ب ـمــوضــوع اث ـب ــات مـقــاسـمــة على
العقار  /570/واتخاذ محل اقامة بنطاق
املحكمة والجواب خالل عشرين يومًا من
تاريخ النشر واال يتم ابالغك بقية االوراق
وال ـ ـق ـ ــرارات بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـكــم ال ـن ـهــائــي
بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق ع ـلــى لــوحــة اعــانــات
املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
عن املدير العام للشؤون العقارية
يـعـلــن مــديــر ع ــام الـ ـش ــؤون ال ـع ـقــاريــة عن
اعادة تكوين الصحيفة العقارية املفقودة
لـلـعـقــار رق ــم  98مــن منطقة زوق الـخــراب
ال ـع ـق ــاري ــة والـ ـع ــائ ــدة مـلـكـيـتــه ل ــدي ــر م ــار
يــوســف ال ـب ــرج ال ـتــابــع لـلــرهـبـنــة الـبـلــديــة

