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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انتقل الى رحمته تعالى املغفور له
املرحوم
امني الخوري حبيب نعوس
(ابن املثلث الرحمات قدس األب
اغابيوس نعوس).
زوجته :صونيا يمزيان
اوالده :بـ ـ ـي ـ ــار وسـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم والـ ـ ـ ــن
وعائالتهم
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء
اعتبارًا من الساعة الواحدة لغاية
الـســاعــة الـســادســة م ـسـ ً
ـاء فــي قاعة
الكنيسة.
وغـ ـ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـي ــس فـ ــي 5/9/2019
ف ـ ــي ك ـن ـي ـس ــة م ـ ـ ــار الـ ـ ـي ـ ــاس لـ ـل ــروم
االرث ـ ــوذك ـ ــس ال ــرابـ ـي ــة – امل ـط ـي ـلــب،
م ــن ال ـســاعــة ال ــواح ــدة ظ ـه ـرًا حتى
ً
مساء
السابعة
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ننعى إليكم وفاة ّ
املربية الفاضلة
املرحومة إلهام محمد سليمان حيدر
(أم باسم)
حرم املرحوم املفتش املالي محمد
سعيد سليمان حيدر
أبـنــاؤهــا :بــاســم ،بـشــار ،ب ــال ،علي
وجالل.
إبنتها :غوى
أش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا :املـ ــرحـ ــومـ ــون :الـعـمـيــد
فـ ــريـ ــد ،حـ ـس ــن ،نـ ـج ــاح واملـ ـح ــام ــي
الشاعر حسني.
شقيقتها :املرحومة هال
تقبل التعازي اليوم االربعاء وغدًا
ال ـخ ـم ـيــس  4و 5أيـ ـل ــول ف ــي م ـنــزل
اب ـن ـه ــا ب ــاس ــم ف ــي ب ــدن ــاي ــل ،وي ــوم
الجمعة  6أيـلــول مــن الثانية حتى
الـســادســة بـعــد الـظـهــر فــي جمعية
التخصص والتوجيه العلمي في
بيروت.

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب
ينعون بمزيد من األسى زميلهم
النائب السابق
جورج ديب نعمه
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
االثنني  3أيلول 2019

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
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اعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب اح ـم ــد ع ـلــي ال ـع ــاك ــوم بــوكــال ـتــه عن
ع ـل ــي س ـب ــع س ــام ــه املـ ـشـ ـت ــري مـ ــن سـعــد
الدين محمد السروجي وخديجة محمود
ب ـي ـضــون س ـن ــدي مـلـكـيــة ب ــدل ض ــائ ــع عن
حصتهما في القسم  H 10من العقار 559
الدبية.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
امني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
ـــــــــــ
اعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طـلــب ول ـيــد خــالــد عـبــد ال ـلــه بــوكــالـتــه عن
علي احـمــد االس ــدي وكـيــل جــاك اوهــانــس
مازمانيان سند ملكية بدل ضائع للقسم
 7من العقار  378سبلني.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
امني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
باملعاملة التنفيذية رقم  2019/8املتكونة
فيما بني:
املنفذ :بنك مياب ش.م.ل .وكياله املحاميان
اسعد ومحمد عويدات
املنفذ عليه :علي محمد اسماعيل
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت بــرقــم 2018/2145
قيمة الدين 2219404.34 :د.أ.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2018/11/6 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/11/28
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2019/2/21
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2019/2/21
العقار املطروح للبيع
 2400سهم من العقار رقم  - 1489منطقة
ديـ ــر ق ــان ــون راس ال ـع ــن ال ـع ـق ــاري ــة وهــو
ع ـقــار ام ـيــري يـقــع فــي مـحـلــة اب ــو صيامة
والزعرورة عبارة عن قطعة ارض شكلها
مـسـتـطـيــل وم ـسـط ـحــة م ـغــروســة بـشـتــول
امل ـ ـ ــوز وخـ ـي ــم م ـخ ـص ـصــة لـ ـه ــذا ال ـغ ــرض
وي ــوج ــد ب ـنــاء مــؤلــف م ــن طــابـقــن ارض ــي
مــؤلــف م ــن غــرفـتــي ن ــوم ومـطـبــخ وحـمــام
واألول كــاألرضــي اضافة الــى تــراس والى
ج ــان ــب امل ـن ــزل امل ــذك ــور ب ـن ــاء سـطـحــه من
الزينكو مؤلف من غرفتني ومطبخ وحمام
مـســاحـتــه  37574م 2ي ـحــده غــربــا الـعـقــار
ً
رقم  1490وشماال مجرى ماء يفصل بني
منطقتي دير قانون راس العني وباتوليه
العقارية وشرقًا اتوستراد صور الناقورة
غير منفذ حاليًا ويحمل الرقم  1488دير
ق ــان ــون راس ال ـعــن وج ـنــوبــا طــريــق عــام
السماعية.
التخمني وفقًا لسعر املتر املــربــع الواحد
امل ـح ــدد م ــن قـبــل بـلــديــة دي ــر ق ــان ــون راس
ال ـ ـعـ ــن 8.454.150000 :ل.ل( .ث ـمــان ـيــة
م ـل ـي ــارات وارب ـع ـم ــاي ــة واربـ ـ ــع وخـمـســون
م ـل ـي ــون ــا وم ـ ــاي ـ ــة وخـ ـمـ ـس ــون ال ـ ــف ل ـي ــرة
لبنانية).
ب ــدل ال ـط ــرح 5072490000 :ل.ل( :خمسة
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات واث ـ ـ ـنـ ـ ــان وس ـ ـب ـ ـعـ ــون م ـل ـيــونــا
واربعماية وتسعون الف ليرة لبنانية).
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :يــوم الخميس
الــواقــع فيه  2019/10/3الـســاعــة الثانية
ع ـش ــر ظـ ـهـ ـرًا أم ـ ــام رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
صــور .للراغب بالشراء ايــداع بــدل الطرح
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شيك
او كـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له ،وبخالل ثالثة ايام تلي
قرار االحالة عليه ايداع الثمن تحت طائلة
اع ــادة امل ــزاي ــدة بالعشر عـلــى مسؤوليته
وب ـخــال عـشــريــن يــومــا دف ــع رس ــم الــداللــة
 %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن تبليغ مجهولية مقام
محكمة جــويــا املــدنـيــة  -الـقــاضــي ريـشــار
السمرا
تـ ــدعـ ــو ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة امل ـ ــدع ـ ــى ع ـل ـي ـهــم
املجهولي االقــامــة اسماعيل علي عطوي
وأمـ ــن ع ـلــي ع ـطــوي وي ــوس ــف اسـمــاعـيــل
ع ـطــوي لـلـحـضــور الـيـهــا الس ـت ــام اوراق
الدعوى العقارية رقــم  2019/166املقدمة

م ــن امل ــدع ــي ع ـل ــي ن ـم ــر ع ـبــد ع ـل ــي وكـيـلــه
املـ ـح ــام ــي وس ـ ـ ــام حـ ـم ــود ب ــوج ــه امل ــدع ــى
عليهم املذكورين اعاله اضافة الى املدعى
عـلـيـهـمــا م ــوس ــى ون ـع ـمــة ع ـلــي ع ـط ــوي -
عيتيت  -موضوعها حــق م ــرور وعليهم
ات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اقـ ــامـ ــة ض ـم ــن نـ ـط ــاق ه ــذه
املـحـكـمــة م ــا ل ــم ي ـكــونــوا مـمـثـلــن بـمـحــام
إال جــاز ابالغهم االوراق بواسطة رئيس
ال ـق ـلــم وال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى ل ــوح ــة االع ــان ــات
وذلــك خــال عشرين يومًا تلي النشر مع
احتساب مهلة املسافة.
رئيس القلم
احمد جباعي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2019/10
املتكونة فيما بني:
املنفذ :بنك مياب ش.م.ل .وكياله املحاميان
اسعد ومحمد عويدات
املنفذ عليه :علي محمد اسماعيل
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت بــرقــم 2018/1882
قيمة الدين 529169.67 :د.أ.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2018/9/13 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/10/11
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2019/3/13
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2019/3/19
العقارات املطروح للبيع
 773.332س ـه ـمــا /م ــن ال ـع ـقــار  713قــانــا
الـعـقــاريــة ،عـقــار ام ـيــري ع ـبــارة عــن قطعة
ارض مـشــاد عليها فـيــا وغــرفــة جانبية
حــدي ـثــة ال ـب ـن ــاء ت ـقــع ف ــي مـنـطـقــة ه ــادئ ــة،
مساحته  962م 2يـحــده غــربــا طــريــق عام
ً
محاذ وشرقًا العقار  725وشماال العقار
 712وجنوبًا العقار .716
التخمني 185599.68 :د.أ( .ماية وخمسة
وث ـ ـمـ ــانـ ــون ال ـ ـفـ ــا وخـ ـمـ ـسـ ـم ــاي ــة وت ـس ـع ــة
وتسعون دوالر اميركي وثمانية وستون
سنتًا).
بدل الطرح 111359.808 :د.أ( .ماية وأحد
عـشــر الـفــا وثــاثـمــايــة وتـسـعــة وخمسون
دوالر امـ ـي ــرك ــي وثـ ـم ــانـ ـم ــاي ــة وث ـم ــان ـي ــة
سنتات)
 300سهم مــن الـعـقــار  574قــانــا العقارية
عبارة عن قطعة ارض مغروسة باشجار
الــزيـتــون ال ان ـشــاءات عليه يتم الــوصــول
اليه من طريق نافذ غير معبد وبعيد عن
االماكن السكنية ،مساحته  2180م 2يحده
غــربــا الـعـقــار  584وشــرقــا الـعـقــاريــن 577
ً
و 575وشـمــاال طريق غير معبد وجنوبًا
العقار .573
التخمني 8175 :د.أ( .ثمانية االف وماية
وخمس وسبعون دوالر اميركي).
بـ ـ ــدل ال ـ ـط ـ ــرح 4905 :د.أ( .ارب ـ ـع ـ ــة االف
وتسعماية وخمس دوالرات اميركي).
 900سهم من العقار  1200قانا العقارية
قطعة ارض مشاد عليها بناء قديم مؤلف
م ــن طــاب ـقــن :ارضـ ــي يـحـتــوي عـلــى ثــاث
غ ــرف وم ــا يـشـبــه ق ـبــو ك ــال ـك ــراج وفـسـحــة
دار وح ـمــام واول مــؤلــف مــن ث ــاث غــرف
وح ـمــامــن وشــرف ـتــن ومـ ــوزع وم ــا يشبه
الــديــوان ،حالته سيئة .مساحته  273م2
يحده غربًا وجنوبًا شــارع فرعي وشرقًا
ً
العقار  1199وشماال العقار .1193
التخمني 31218.75 :د.إ( .واحــد وثالثون
الفًا ومايتني وثمانية عشر دوالر اميركي
وخمس وسبعون سنتًا).
بــدل الـطــرح 18731.25 :د.أ( .ثمانية عشر
الـفــا وسـبـعـمــايــة وواحـ ــد وث ــاث ــون دوالر
اميركي وخمس وعشرون سنتًا).
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  704دي ــر قــانــون
راس العني العقارية عبارة عن قطعة ارض
صغيرة صالحة للزراعة ال انشاءات عليه
محبوس عن الطريق العام وعن اي طريق
فرعي قريب منه .مساحته  244م 2يحده
غ ــرب ــا ال ـع ـقــار  703وش ــرق ــا ال ـع ـقــار 1111
ً
وشماال العقار  705وجنوبًا العقار .1132
التخمني 7320 :د.أ( .سبعة االف وثالثماية
وعشرون دوالر اميركي)
بـ ـ ــدل ال ـ ـط ـ ــرح 4392 :د.أ( .ارب ـ ـع ـ ــة االف
وث ــاثـ ـم ــاي ــة واث ـ ـ ـنـ ـ ــان وت ـ ـس ـ ـعـ ــون دوالر
اميركي).
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :يــوم الخميس
الــواقــع فيه  2019/10/3الـســاعــة الثانية
عشر ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ صور.
لـلــراغــب بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح نقدًا
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شيك

او كـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له ،وبخالل ثالثة ايام تلي
قرار االحالة عليه ايداع الثمن تحت طائلة
اع ــادة امل ــزاي ــدة بالعشر عـلــى مسؤوليته
وب ـخــال عـشــريــن يــومــا دف ــع رس ــم الــداللــة
 %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2019/315
طــالــب الـتـنـفـيــذ :اسـمــاعـيــل محمد نجيب
بزي
املنفذ عليهم :ورثة ابراهيم بن ايوب
السند التنفيذي :الحكم الصادر بتاريخ
 2019/1/15بالرقم  2019/14عــن جانب
محكمة بداية النبطية واملتضمن اعتبار
العقار  1586من منطقة جرجوع العقارية
غـيــر قــابــل للقسمة عـيـنــا وط ــرح ــه للبيع
بــاملــزاد العلني على اس ــاس سعر الطرح
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2019/5/13 :
تاريخ تبليغ االنذار2019/5/30 :
العقار املوصوف:
 2400سهمًا مــن العقار  1586مــن منطقة
جرجوع العقارية عبارة عن قطعة ارض
ب ـعــل سـلـيـ ّـخ ت ـح ـتــوي ع ـلــى اش ـج ــار بــريــة
وقندول وبلن وليس عليها أية انشاءات
وضمن منطقة عسكرية غير سكنية.
مساحته 6330 :م2
التخمني 474750000 :ل.ل.
الطرح 474750000 :ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2019/10/17الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاقها وإال عــد مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام وعليه االطالع
ع ـلــى ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة لـلـعـقــار
املـ ـط ــروح ودف ـ ــع ال ـث ـمــن والـ ــرسـ ــوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج علي
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن رودن ـ ــي داك ـس ـيــان
وري ـ ـ ـشـ ـ ــار ال ـ ـس ـ ـمـ ــرا املـ ـسـ ـت ــدع ــى ض ــده ــم
مـجـهــولــي م ـحــل االق ــام ــة س ــوس ــن حسني
يوسف حجازي وموسى حجازي واحمد
محمد احـمــد ،الحضور الــى قلم املحكمة
الس ـتــام نـسـخــة عــن اوراق ال ــدع ــوى رقــم
 ،2019/1444امل ـقــامــة م ــن ورثـ ــة املــرحــوم
اح ـ ـمـ ــد خ ـل ـي ــل حـ ـس ــن بـ ـم ــوض ــوع ازال ـ ــة
شيوع على العقار رقــم  1236مــن منطقة

معركة العقارية والـجــواب خــال عشرين
يــومــا مــن تــاريــخ النشر وإال يتم ابالغكم
بقية االوراق والـقــرارات باستثناء الحكم
ال ـن ـهــائــي بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق ع ـلــى لــوحــة
اعالنات املحكمة.
عن رئيسة القلم :سالم الغوش
شكري شعبان
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـل ـبــت امل ـح ــام ـي ــة رن ـ ــدا جـ ــوزيـ ــف زي ـ ــادة
ملوكليها حــازم وكريم مفيد الفرا سندي
تمليك بدل عن ضائع بالقسم  8من العقار
 5067مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع عقاري للمرة التاسعة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1348
الرئيسة مريانا عناني
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املـنـفــذ عـلـيــه :مـحـمــد عـلــي ال ـغــول بـيــروت
 ق ـص ـقــص  -ش ـ ــارع األوزاعـ ـ ـ ـ ــي  -ب ـنــايــةالصنوبر  -طابق أول.
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي 11 :س ـ ـنـ ــد ب ـق ـي ـمــة
/476696.24/د.أ .مــوثــوقــن بعقد تأمني
ع ـقــاري مــن ال ــدرج ــة االولـ ــى ،ع ــدا الـفــوائــد
والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2015/7/10 :
تاريخ تبليغ االنذار 2015/8/14 :
تاريخ قرار الحجز2015/7/14 :
تاريخ تسجيله على الصحيفة العينية:
2015/7/29
تاريخ محضر الوصف2015/11/4 :
تاريخ تسجيله.2015/11/25 :
بيان العقار املطروح للبيع :القسم رقم 2
من العقار  - 189املزرعة.
 ال ـق ـس ــم  - 189/2املـ ــزرعـ ــة ف ــي ال ـطــابــقاالرضـ ــي نــزلــة لـلـمـسـتــودع وف ــي السفلي
مستودعني وثالثة بيوت خالء .مساحته:
 /447/متر مربع تقريبًا.
حــدود العقار  - 189املــزرعــة ،غربًا العقار
 6117ش ــرق ــا ام ـ ــاك ع ــام ــة وال ـع ـق ــار 191
ً
شماال امــاك عامة جنوبًا العقارين 164
و.163
ال ـت ـخ ـم ــن :ال ـق ـس ــم  2مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار - 189
املزرعة /670500/د.أ .وقيمة الطرح للمرة
التاسعة /237211.7/د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة :يوم الثالثاء الواقع
فيه  2019/10/1الساعة الـحــاديــة عشرة
في قاعة املحكمة لدى دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
للمرة التاسعة القسم  2من العقار - 189
املزرعة واملوصوف اعاله.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
تـنـفـيـذًا ألح ـك ــام امل ـ ــواد  973و 978و983
مـ ــن االص ـ ـ ـ ــول امل ــدنـ ـي ــة ،أن ي ـ ـ ــودع بــاســم
رئيس دائــرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
ال ـط ــرح أو ي ـقــدم كـفــالــة مـصــرفـيــة تضمن
هــذا املبلغ ،وعليه اتخاذ مقام مختار له

تعلن جريدة
عن حاجتها إلى التعاقد مع «مدقق لغوي»
يتولى تدقيق وتصحيح اإلعالنات والمقاالت.
◄ المهمات
◄ مراجعة الجوانب اللغوية في كافة النصوص لتتوافق مع
المعايير اللغوية الصحيحة المتعلقة بالقواعد والنحو والتنقيط.
◄ تحديد األخطاء اللغوية وتصحيحها أو اقتراح تعديالت على
بنائها اللغوي لتخدم المعنى المقصود بالشكل.
◄ خبرة :بين سنتين و 3سنوات
دوام العمل :دوام متقلب (نهاري وليلي).
الرجاء إرسال السيرة الذاتية على HR@al-akhbar.com

فــي نطاق الــدائــرة ان لــم يكن لــه مقام فيه
او ل ــم ي ـس ـبــق ل ــه ان ع ــن م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا
فـيــه وإال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مـقــامــا مـخـتــارًا
لــه ،وعليه ايضًا فــي خــال ثالثة ايــام من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع كامل
ال ـث ـمــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
صـنــدوق الـخــزيـنــة او احــد تـلــك املـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة إلنذار
أو ط ـلــب وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صدور القرار باالحالة .للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكية عيسى
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
مـ ــوجـ ــه ال ـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــم ورث ـ ــة
املــرحــوم رشيد جبرائيل رحمه وهــم :مي
رشـيــد جبرائيل رحـمــه ،وديــانــا مرغريت
ه ـ ــازال ـ ــن ،وروزالـ ـ ـ ـ ــن ث ــري ــا الـ ـب ــر رح ـم ــه،
وجاكلني ورشـيــد ورونـلــد ودانـيــز وثريا
ويــوســف جبرائيل رحـمــه ،وهــم مــن بلدة
بشري ومقيمون سابقًا في األرز بشري،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
ب ــال ــدع ــوى رق ــم  2019/33ت ــدع ــوك ــم هــذه
املـحـكـمــة الس ـتــام االس ـتــدعــاء ومــرفـقــاتــه
امل ــرف ــوع ضــدكــم مــن املـسـتــدعــي د .جــورج
ال ـ ـخـ ــوري ان ـط ــون ـي ــوس ج ـع ـجــع بــوكــالــة
املـ ـح ــام ــي ه ــان ــي رح ـ ـمـ ــه ،بـ ــدعـ ــوى ازال ـ ــة
الشيوع املقامة على العقار رقم  5774من
منطقة بشري العقارية ،وذلك خالل مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن،
وات ـخــاذ مـقــام لكم يقع ضمن نـطــاق هذه
املحكمة وابــداء مالحظاتكم الخطية على
ال ــدع ــوى خ ــال مـهـلــة خـمـســة عـشــر يــومــا
من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ
لـكــم لـصـقــا عـلــى ب ــاب املـحـكـمــة صحيحًا،
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
املـنـفــذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
وك ـي ــاه امل ـحــام ـيــان ه ــا روف ــاي ــل وب ـســام
كرم .املنفذ عليهما :جمال حسن لطيف -
محمد جمال لطيف
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـق ــد قـ ــرض وجـ ــدول
ت ـســديــد وك ـش ـفــي ح ـســاب وات ـفــاق ـيــة فتح
الـحـســابــات بقيمة /126.000.318/ل.ل.
و/485.551/ل.ل .مــوث ـقــن بـعـقــد تــأمــن
عقاري درجة اولى عدا الرسوم والفوائد.
تطرح الدائرة للبيع باملزاد العلني للمرة
ال ـســادســة الـعـقــار  /469/تـلـكــري خاصة
املـنـفــذ عـلـيــه ج ـمــال حـســن لـطـيــف وال ــذي
يقع بأول بلدة تلمعيان بمحاذاة الطريق
ال ـع ــام الـ ــذي يــربــط الـحـيـصــة بــالـعـبــوديــة
باتجاه بلدة تلمعيان وهو عقار مفرز عن
العقار  /382/تلكيري يقع ضمن منطقة
سكنية أح ـيــاء شعبية عليه بـنــاء مؤلف
م ــن ط ــاب ــق ارض ـ ــي ي ـح ـتــوي ع ـلــى مــدخــل
ومـ ـ ـ ــوزع وغ ــرفـ ـت ــي ن ـ ــوم وغـ ــرفـ ــة ج ـلــوس
وصالون وحمام ومطبخ وشرفة صغيرة
ودرج يؤدي للسطح مبلط بالط موزاييك
وطني وشبابيك حديد باب مدخل خشب
واملطبخ والحمام من السيراميك الوطني
مساحة املنزل حوالى  150/م./2
مـســاحــة كــامــل ال ـع ـقــار/980/ :م ،2يـحــده
ً
غربًا :العقار  ،/474/شرقًا وشماال :طريق
عام ،جنوبًا :العقار ./470/
التخمني 180.000.000/ :ل.ل/.بدل الطرح
املخفض54.207.000/ :ل.ل./
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2015/9/28 :تــاريــخ
تسجيله بالسجل العقاري2015/10/31 :
م ـ ــوع ـ ــد امل ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــدة ومـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا :االث ـ ـنـ ــن
 2019/10/7ال ـســاعــة  12:30بـعــد الظهر
ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ حـلـبــا .لـلــراغــب
الدخول باملزايدة دفع بدل الطرح نقدًا أو
ً
تقديم كفالة قانونية وافية واتخاذ محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ حلبا
اذا كــان مقيمًا خارجها وإال ُعــد قلم هذه
الدائرة مقامًا مختارًا له ،ودفع عالوة على
الـبــدل مبلغ  1.000.000/ل.ل ./.كنفقات
وع ـل ــى ال ـ ـشـ ــاري رسـ ــم الـ ــداللـ ــة واالح ــال ــة
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
رقم املعاملة2017/412 :
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك ب ـي ـب ـل ــوس ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املـحــامــي ان ـطــوان عساكر املنفذ عليهما:
ادونيس وحبيب سمعان مسعد  -جبيل.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـق ــد قـ ــرض وجـ ــدول
ت ـس ــدي ــد ب ـق ـي ـمــة  243.833.000/ل.ل/.
الرسوم والفوائد القانونية.
تطرح الدائرة للبيع باملزاد العلني للمرة
الثانية كامل العقار  /659/ايالت خاصة
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا ت ـص ــل الـ ـي ــه ع ـب ــر طــريــق
زراع ـ ـيـ ــة ت ــراب ـي ــة وهـ ــو ب ـع ـي ـدًا ك ـث ـي ـرًا عــن
الـبـيــوت السكنية ضـمــن منطقة حرجية
مـنـحــدرة وال ـطــريــق امل ــذك ــورة حــالـيــا غير
ن ــاف ــذة ت ـصــل لـلـعـقــار ف ـقــط ي ـح ـتــوي على
حوالي  500شجرة خرنوب عمرها حوالي
 6س ـن ــوات قــائــم عـلـيــه ب ـنــاء ب ــأول الـعـقــار
ك ـنــايــة ع ــن غــرفــة زراع ـي ــة ل ـخــدمــة الـعـقــار
مساحتها حوالي  36/م /2سقفها توتيا،
بــال ـج ـهــة ال ـع ـل ـيــا ي ــوج ــد ط ــاب ـق ــن سـفـلــي
وأرضــي ،السفلي :غرفة جلوس  -حمام -
مطبخ صغير واالرضي من أعمدة وسقف
غ ـيــر مـقـطــع بــال ـخ ـفــان ك ـمــا يــوجــد بـيــوت
بالستيكية عدد  2بداخلها دواجن.
مساحة االولى :حوالي 400/م /2والثاني
 350/م /2وباقي العقار ارض صخرية.
م ـس ــاح ـت ــه 11276/ :م /2يـ ـح ــده غ ــرب ــا:
العقارات  557و 556و ،555شرقًا :العقارين
ً
 553و ،554شـمــاال :العقارين  557و،553
جنوبًا :العقارين  554و.555
ال ـت ـخ ـم ــن257.240/ :د.أ /ب ـ ــدل ال ـط ــرح
املخفض138.909/ :د.أ/.
تاريخ قرار الحجز ،2017/01/14 :تاريخ
تسجيله بالسجل العقاري.2017/2/1 :
م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ـ ــدة واملـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــان :االث ـ ـن ـ ــن
 ،2019/10/14الـســاعــة  1:30بعد الظهر،
ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ حـلـبــا لـلــراغــب
ال ــدخ ــول بــاملــزايــدة دف ــع ب ــدل ال ـطــرح نقدًا
او تـقــديــم كـفــالــة قــانــونـيــة واف ـيــة واتـخــاذ
ً
مـحــا القــامـتــه ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ
حلبا اذا كان مقيمًا خارجها واال عد قلم
ال ــدائ ــرة مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،ودف ــع ع ــاوة
على البدل مبلغ 1.000.000/ل.ل/.كنفقات
تدفع أمانة باسم دائرة تنفيذ حلبا وعلى
الشاري رسم الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رق ـ ــم 2018/380
املتكونة فيما بني:
املنفذ :مصرف فرنسبنك ش.م.ل.
املنفذ عليهما :عبد الناصر هيال املولى
وهيال املولى /وادي الزينة
السند التنفيذي :استنابة من دائرة تنفيذ
ً
بـيــروت رقــم  2018/1067تحصيال لدين
بقيمة  79006964ل.ل.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2018/8/8 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/8/28
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2018/9/28
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/10/1
العقار املطروح للبيع:
كــامــل الـعـقــار رقــم  - 645منطقة مروحني
العقارية ( 2400سهم) مساحته  5012متر
مربع وهــو عبارة عن قطعة ارض سليخ
ب ــور مـلـيـئــة بــال ـص ـخــور واالشـ ـج ــار اذ ال
انشاءات عليه ،يتمتع بواجهة على طريق
فــرعــي مـسـتـحــدث وغ ـيــر مـعـبــد وي ـقــع في
منطقة غير مبنية تتمتع بمطل على مدى
بـعـيــد ي ـحــده غــربــا طــريــق فــرعــي وشــرقــا
ً
العقار  644وشـمــاال العقار  646وجنوبًا
العقار .647
التخمني50120 :د.أ( .خمسون ألفًا ومئة
وعشرون دوالر أمريكي).
بدل الطرح املخفض27064.8 :د.أ( .سبعة
وعـ ـ ـش ـ ــرون الـ ـف ــا وارب ـ ـ ـ ــع وس ـ ـتـ ــون دوالر
أمريكي وثمانية سنتات).
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :يــوم الخميس
الــواقــع فيه  2019/10/3الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
ل ـلــراغــب ب ــال ـش ــراء اي ـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح في
ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة أو ب ـمــوجــب ش ـيــك او
كفالة مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ
صـ ــور ،وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضمن
نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا

مختارًا لــه ،وبـخــال ثــاثــة ايــام تلي قــرار
االح ــال ــة عـلـيــه ايـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
اع ــادة امل ــزاي ــدة بالعشر عـلــى مسؤوليته
وب ـخــال عـشــريــن يــومــا دف ــع رس ــم الــداللــة
 %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم /2016/304
املتكونة فيما بني:
املـنـفــذ :بـنــك االعـتـمــاد اللبناني ش.م.ل/.
املحامي خالد لطفي
املنفذ عليه :حيدر حسن خليل /العباسية
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي :الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ــم
/1641ل.ق 2014/.الـ ـص ــادر ع ــن الـلـجـنــة
القضائية الناظرة في الخالفات الناشئة
عـ ــن ت ـط ـب ـيــق قـ ــوانـ ــن االس ـ ـكـ ــان ب ـت ــاري ــخ
2015/10/6
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2018/7/12 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/7/16
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2018/9/7
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/9/10
العقار املطروح للبيع
كـ ــامـ ــل الـ ـقـ ـس ــم  B3/15/1878م ـن ـط ـقــة
العباسية العقارية ،عبارة عن شقة سكنية
تقع فــي الـطــابــق الــرابــع وتتضمن مدخل
وم ـم ــر وص ــال ــون وغ ــرف ـت ــي ن ــوم ومـطـبــخ
وحمامني وثالث فرندات صغيرة .حالته
سيئة ،مساحته  90م 2يحده غربًا العقار
ً
 1639وشماال العقار  2688وشرقًا العقار
رقم  1877وجنوبًا العقار رقم .2233
التخمني54600 :د.أ( .اربــع وخمسون الفًا
وستماية دوالر أمريكي).
بدل الطرح32760 :د.أ( .اثنان وثالثون الفًا
وسبعماية وستون دوالر أمريكي).
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :يــوم الخميس
الــواقــع فيه  2019/9/26الـســاعــة الثانية
عـشــر والـنـصــف ظـهـرًا أم ــام رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ صــور .للراغب بالشراء ايــداع بدل
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة أو بموجب
شـيــك او كـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئـيــس
دائـ ــرة تنفيذ ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ محل
اقــامــة ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال عد
قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا ل ــه ،وب ـخــال ثالثة
اي ــام تلي ق ــرار االحــالــة عليه اي ــداع الثمن
تحت طائلة اع ــادة املــزايــدة بالعشر على
مـســؤولـيـتــه وب ـخ ــال عـشــريــن يــومــا دفــع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رق ـ ــم 2018/218
املتكونة فيما بني:
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :هـ ـش ــام ه ــان ــي حـ ــاوي
وسلمى خليل عودي /صور

ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :سـ ـن ــدات ألمـ ــر بقيمة
 33350د.أ .و 1779د.أ .فوائد و55059.83
د.أ.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2018/6/28 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/7/5
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
2018/7/27
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2018/9/24
العقار املطروح للبيع
الـقـســم  4مــن الـعـقــار  /1011صــور عـبــارة
عــن محل وحـمــام طــابــق ارض ــي مساحته
 90متر مربع
التخمني180000 :د.أ( .مئة وثمانون الف
دوالر أمريكي).
ب ــدل ال ـط ــرح108000 :د.أ( .م ـئــة وثـمــانـيــة
االف دوالر أمريكي).
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :يــوم الخميس
الــواقــع فيه  2019/9/26الـســاعــة الثانية
ع ـش ــر ظـ ـهـ ـرًا أم ـ ــام رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
صــور .للراغب بالشراء ايــداع بــدل الطرح
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شيك
او كـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له ،وبخالل ثالثة ايام تلي
قرار االحالة عليه ايداع الثمن تحت طائلة
اع ــادة امل ــزاي ــدة بالعشر عـلــى مسؤوليته
وب ـخــال عـشــريــن يــومــا دف ــع رس ــم الــداللــة
 %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن تلزيم
ت ـق ــدي ــم اع ـ ـمـ ــال ت ـن ـظ ـيــف م ـب ــان ــي امل ـع ـهــد
الجامعي للتكنولوجيا
ملدة إحدى عشرة شهرًا
ت ـج ــري ل ـج ـنــة امل ـن ــاق ـص ــات ف ــي الـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم تقديم
أعمال تنظيف مباني كلية التكنولوجيا
 صيدا على اساس سعر يقدمه العارض.وذلــك في مبنى االدارة املركزية للجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة  -امل ـب ـنــى ال ــزج ــاج ــي  -مـقــابــل
املتحف الوطني.
الـيــوم الخميس الــواقــع فيه 2019/9/19
الساعة  15.30لصالح الجامعة اللبنانية
 كلية التكنولوجيا  -صيدا.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 كلية
التكنولوجيا  -صيدا.
ال ـع ـن ــوان :كـلـيــة الـتـكـنــولــوجـيــا  -ص ـيــدا -
مجمع بهاء الدين الحريري.
مكتب السيد/ة :ليلى الزين.
ي ـ ـجـ ــب ان ت ـ ـصـ ــل ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض وطـ ـلـ ـب ــات
االش ـت ــراك فــي املـنــاقـصــة ال ــى قـلــم الــدائــرة
االدارية املشتركة في رئاسة الجامعة قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخــر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد إلجراء املناقصة
وذلك اثناء الدوام الرسمي.
بيروت في  29تموز 2019
رئيس الجامعة اللبنانية
د .فؤاد أيوب
التكليف 1381

إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
صادر عن امانة السجل التجاري في جبل
لبنان
بتاريخ  2019/7/17وبناء للطلب تقرر
ش ـط ــب ق ـي ــد ش ــرك ــة  VIAPCل ـل ـت ـجــارة
ال ـع ــام ــة ش.م.م .م ــن ال ـس ـجــل ال ـت ـجــاري
والكائنة في جل الديب واملسجلة برقم
ع ــام  49723بـعـبــدا ألصـحــابـهــا ال ـســادة:
نهاد طانيوس الـخــوري ومـيــراي ادوار
سعاده وبسام ادوار سعاده.
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم اعتراضه
ومالحظاته خــال مهلة عشرة ايــام من
تاريخ اخر نشر.
رئيس قلم السجل التجاري في جبل
لبنان
ليليان متى
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب سالم كامل عربيد ملوكلته فريال
فايز عدنان بصفتها وكيلة عن توفيق
وامـيــره وعبدالله احمد توفيق الخليل
ورث ـ ـ ـ ــة االم ـ ـ ـيـ ـ ــرة س ـم ـي ــة خـ ــالـ ــد ش ـه ــاب
شـهــادات بــدل ضــائــع عــن حصة املــورثــة
في العقارات  6094و 6095حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
املوضوع :تبليغ مجهول محل اإلقامة
املـ ـ ــرجـ ـ ــع :م ـح ـك ـم ــة الـ ـشـ ـي ــاح ال ـش ــرع ـي ــة
الجعفرية
رقم الصادر2019/529 :
في 2019/09/03
ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة مــوجـهــة ال ــى رواد
م ـح ـمــد ال ـع ـي ــط م ـج ـه ــول م ـح ــل االق ــام ــة
في الــدعــوى املقامة عليك من اسماعيل
علي زعيتر بـمــادة اثـبــات طــاق اســاس
 2019/592ت ـعـ ّـن مــوعــد الـجـلـســة فيها
يوم الثالثاء في  2019/10/08فيقتضي
حـضــورك أو ارس ــال مــن ينوب عنك الى
قلم املحكمة قبل موعد الجلسة الستالم
ن ـس ـخــة ع ــن اس ـت ـح ـض ــار الـ ــدعـ ــوى وإال
اعـتـبــرت مبلغًا حسب األص ــول ،وجــرت
بحقك املعامالت القانونية وكــل تبليغ
ل ــك عـلــى لــوحــة االع ــان ــات ف ــي املحكمة
حـ ـت ــى ت ـب ـل ـي ــغ الـ ـحـ ـك ــم ال ـق ـط ـع ــي ي ـك ــون
صحيحًا.
رئيس القلم
علي حسني ّ
عواد

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد
غادرت العاملة اإلثيوبية
ZEBUWA TSEGAYE HAILU
مـ ـن ــزل مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/840409

◄ مطلوب ►
A multinational
company in Beirut
(Fayadey) is looking٬
for c# sharp developer
with 3 yrs dev. Send
your resume:
ahmad.rahil@inovie-mena.com.lb

