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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ ـ ال ـقــادي ـشــا ع ــن ت ـمــديــد مـهـلــة اس ـت ــدراج
العروض العائد الدارة الخدمات الطبية
واالستشفائية للمستخدمني الحاليني
واملستخدمني السابقني وافراد عائالتهم
املـسـجـلــن عـلــى عــاتـقـهــم وذوي الـعـهــدة،
وال ـح ــوادث الشخصية وح ــوادث العمل،
وذلــك وفــق املــواصـفــات الفنية والـشــروط
االداري ــة املـحــددة في دفتر الـشــروط الذي
يـمـكــن ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة ع ـنــه لـقــاء
مـبـلــغ مـئــة وع ـش ــرون ال ــف ل ـيــرة لبنانية
(ت ـ ـضـ ــاف  )TVAمـ ــن قـ ـس ــم الـ ـ ـش ـ ــراء فــي
املصلحة االداري ـ ــة فــي مــركــز الـشــركــة في
البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا و12
ظهرًا من كل 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 االربعاء
الــواقــع فيه  19نيسان  2017الـســاعــة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 555
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجراء استدراج عروض لنقل مادة الغاز
أويــل بالصهاريج مــن معمل ديــر عمار
الى معمل الذوق 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 /20 000/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.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2017/4/28
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في  28آذار 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 517
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
شبكة ال ـصــرف الـصـحــي وإن ـشــاء محطة
املعالجة والتكرير داخــل بلدة حماليا ـ ـ
قضاء املنت
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
فيه الخامس من شهر أيار  ،2017تجري
ادارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا الـكــائــن
ف ــي ب ـن ــاي ــة ب ـي ـض ــون ـ ـ ـ ـ شـ ـ ــارع بـ ـ ـ ــوردو ـ ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـيــاه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
إن ـشــاء شـبـكــة ال ـصــرف الـصـحــي وإن ـشــاء
مـحـطــة امل ـعــال ـجــة وال ـت ـكــريــر داخـ ــل بـلــدة
حماليا ـ ـ قضاء املنت.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط ستون مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
املصنفون في الدرجة االولى فقط لتنفيذ
صـ ـفـ ـق ــات األشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـل ــون
وفـقــا الح ـكــام امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ
ّ
اضافية.
 1966/1/25وتعديالته وشروط
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
ي ـ ـجـ ــب ان ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 572
إعالن
تلزيم مشروع تعزيل وإنشاء حيطان
حـمــايــة عـلــى م ـجــاري شـتــويــة فــي قضاء
بعبدا (بزبدين ـ ـ قرطاضة ـ ـ القلعة)
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فيه التاسع مــن شهر أي ــار  ،2017تجري
ادارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا الـكــائــن
ف ــي ب ـن ــاي ــة ب ـي ـض ــون ـ ـ ـ ـ شـ ـ ــارع بـ ـ ـ ــوردو ـ ـ ـ

الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـيــاه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
ت ـع ــزي ــل وإن ـ ـشـ ــاء ح ـي ـط ــان ح ـم ــاي ــة عـلــى
مجاري شتوية في قضاء بعبدا (بزبدين
ـ ـ قرطاضة ـ ـ القلعة).
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط سبعة ماليني ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
املصنفون وفقًا الحكام املرسوم رقم 3688
تــاريــخ  1966/1/25فــي الــدرجــة الثانية
لــاش ـغــال املــائ ـيــة ال ــذي ــن يــوجــد بعدتهم
اك ـث ــر م ــن أرب ـ ــع ص ـف ـقــات مــائ ـيــة ل ــم يجر
استالمها مؤقتًا بعد.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
ي ـ ـجـ ــب ان ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 574
إعالن تلزيم
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إج ـ ــراء ت ـلــزيــم بطريقة
استدراج عروض على اساس تنزيل مئوي
ح ــده االق ـص ــى  %20ع ـش ــرون بــامل ـئــة على
اسـعــار االدارة ،مــع تخفيض مــدة االعــان
الــى خمسة ايــام ً
بناء ملوافقة معالي وزير
الطاقة واملياه بتاريخ  ،2017/3/27لتنفيذ
م ـش ــروع اش ـغ ــال ت ـعــزيــل وانـ ـش ــاء حـيـطــان
حماية على مجرى شتوي في بلدة علمان
ومزرعة البرغوتية ـ ـ قضاء الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2017/4/25
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
في الدرجة الرابعة فقط لالشغال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجري استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة
ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لـلـمــوارد املــائـيــة والكهربائية ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  30آذار 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 576
بالغ رقم2/3 :
ُ
ت ـع ـلــن وزارة االتـ ـص ــاالت بــأن ـهــا ستضع
قيد التحصيل إعتبارًا من 2017/04/19
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس
عن شهر آذار عام 2017
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املـســددة ،ولقد حــددت مهلة اقصاها
 2017/05/15لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــاتـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2017/05/16
 2ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2017/06/01وت ـس ـت ــوف ــى الـ ـغ ــرام ــة عــن
إعــادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مــؤقـتــة
بـعــد م ــرور شـهــر واح ــد عـلــى تــاريــخ قطع
االشتراك اعتبارًا من  2017/07/03ويعاد
وصـلــه بعد تسديد املـتــأخــرات املستحقة
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى رسـ ـ ــم اع ـ ـ ـ ــادة وصـ ـ ــل ال ـخ ــط
( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تــاريــخ اإللغاء
النهائي (.)2017/09/01
 4ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة نهائية
ب ـعــد مـ ــرور ش ـهــريــن ع ـلــى ت ــاري ــخ اإلل ـغــاء
املــؤقــت اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ 2017/09/01
وت ـس ـتــوفــى غ ــرام ــة ق ــدره ــا ( )%2شـهــريــا
وتحرر االرقام امللغاة وتحصل املتأخرات

بالطرق القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ـ ي ـ ـحـ ــرم املـ ـشـ ـت ــرك املـ ـلـ ـغ ــى رق ـ ـمـ ــه مــن
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
م ــاح ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خ ـط ــوط املـشـتــركــن
املـ ـتـ ـخـ ـلـ ـف ــن ع ـ ــن دف ـ ـ ـ ــع فـ ـ ــاتـ ـ ــورة ه ــات ــف
ش ـه ــر ش ـب ــاط عـ ــام  2017ب ــات ـج ــاه واح ــد
«لــاس ـت ـق ـبــال ف ـق ــط» اع ـت ـب ــارًا م ــن تــاريــخ
.2017/04/19
ب ـ ـ يمكن للمشتركني املـلـغــاة خطوطهم
وال ــذي ــن لــم ي ـس ــددوا فــواتـيــرهــم املـتــأخــرة
امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة الـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمـكــانـيــة تـســديــد الـفــواتـيــر عـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ل ــدى اي ص ـن ــدوق م ــن ص ـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة ل ــوزارة االتـصــاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ل ــدى أي مـصــرف عـبــر تــوطــن الـفــاتــورة
مـقــابــل  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ مـكــاتــب  :LibanPostمـقــابــل  2.000ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الــواحــدة عبر االشـتــراك بخدمة
«ج ـبــايــة م ــن ال ـع ـن ــوان» (ل ــاش ـتــراك بـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة الـحـصــول عـلــى قـيـمــة الـفــواتـيــر:
عبر االتـصــال على املجيب الصوتي رقم
 1515أو عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهـيـئــة أوج ـيــرو
(.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565املـ ــادة الـثــالـثــة مـنــه) وتعديله
ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر لإلعتراض
بعد إنتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة
اعاله ،ووجوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الـ ـك ــرام ال ـت ـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  27آذار 2017
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
م .باسل األيوبي
التكليف 549
إعالن
قــرر الـقــاضــي الـعـقــاري فــي النبطية بناء
ل ـل ـقــرار  2017/6اع ـ ــادة تـكــويــن صحيفة
للعقار  1734حداثا بالطريقة القضائية
وت ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــف ك ـ ـ ــل ذي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـتـ ـق ــدم
باعتراضه حتى تــاريــخ جلسة التكوين
املحددة في .2017/4/19
رئيس قلم املحكمة العقارية في النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ع ـبــاس شــريــف زي ــن ملــوكـلـيــه نهله
وزه ــره عبد الحسني كفل سـنــدي تمليك
بدل ضائع العقار  964قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسان محمد حسن املوسوي ملوكله
ج ـم ـيــل ج ـ ــواد ع ـس ــاف س ـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع العقار  365شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ع ـلــي ح ـســن مـسـتــو كـ ــردي ملــورثــه

الـشـيــخ محمد حـســن مستو ك ــردي سند
تمليك بدل ضائع العقار  407بازورية.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب وعــد رب ــاح شــربــح شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار رقم  943عنقون.
للمعترض  15يوم للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
إثبات بيانات للسيد رضــا احمد فخري
مواليد  1934/2/7إسم األم العبده السيد
أمني سجل  266الزرارية.
للمعترض  20يوم للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
بيع عقاري باملزاد العلني للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
غرفة الرئيسة زينة حجار
رقم التنفيذ2014/414 :
طالب التنفيذ :محمد أديب ونجاح ودعد
عصمت وعـبــدالـعــزيــز ومـنــا عـبــد البديع
الخالدي.
وكيلهم املحامي رائد سلطي
املنفذ عليهم :عبد البديع ومحمد بسام
ووف ــاء ونـهــى محمد صــالــح عبد البديع
وتوفيق ومحمد واعـتــدال ووفيق ولينا
وهـ ـن ــادي ورن ـ ــا وف ـي ــق أظـ ـه ــار عـصــاصــة
ورثة املرحوم هاشم أديب الخالدي وهم
زوجـتــه فطنت محمد زنبركجي وهشام
ونهاد ومحمد غزي ومحمد رجائي وأمل
وهـنــاء هاشم أديــب الخالدي ـ ـ مجهولي
محل االقامة.
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2014/12/23 :
و 2014/5/21تاريخ تسجيله 2014/11/3
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
كامل العقار  3269منطقة زيتون طرابلس
وذلـ ـ ــك وفـ ـق ــا ملـ ـن ــدرج ــات دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
املنظم بتاريخ  2015/2/5واملعدل بتاريخ
2016/7/16
م ــوض ــوع الـ ـط ــرح :ال ـع ـق ــار  3269زي ـتــون
طرابلس
بدل التخمني 1471250 :د.أ.
بدل الطرح 1471250 :د.أ.
تخفيض  1324125 :%10د.أ.
وان محتويات كل العقار املذكور مفصلة
بتقرير الخبير املـضـمــوم الــى ملف هذه
امل ـع ــام ـل ــة وه ـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن بـ ـن ــاء حـجــر
م ـق ـص ــوب م ــؤل ــف م ــن ط ــاب ـق ــن االرض ـ ــي
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ك ـ ــراج وغ ــرفـ ـت ــن لـلـسـكــن
ومطبخ وحمام وبيت خالء الكمال ما هو
على االفادة العقارية.
م ـكــان امل ــزاي ــدة :دائـ ــرة تـنـفـيــذ طــراب ـلــس ـ ـ
قصر العدل
الزمان :بتمام الساعة الحادية عشر ظهرًا
من يوم االثنني الواقع في 2017/5/29
شـ ـ ــروط امل ـ ــزاي ـ ــدة :م ــن ي ــرغ ــب االشـ ـت ــراك
بــاملــزايــدة عليه ان يتخذ مقامًا لــه ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة وان يدفع بــدل الطرح
املقرر قبل مباشرة الجلسة بموجب شيك
مسحوب على مصرف لبنان باسم رئيس
دائ ــرة تنفيذ أو يقدم كفالة مالية كافية
ومقبولة قانونًا ،وعليه زيــادة عن الثمن
دفع رسوم التسجيل ورسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
حاتم عثمان
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
الى املنفذ عليه بشارة الياس بشارة من
ً
ب ـف ــروة وم ـج ـهــول م ـحــل االق ــام ــة ،وع ـمــا
ب ــاحـ ـك ــام املـ ـ ـ ــادة  409أم.م .ت ـن ـب ـئــك ه ــذه
ال ــدائ ــرة ب ــأن لــديـهــا باملعاملة التنفيذية
رقم  2017/48واملتكونة بني اسعد عبدو
حـجــازي وبينك ان ــذارًا تنفيذيًا موضوع
القرار الصادر عن حضرة القاضي املنفرد
املــدنــي فــي النبطية الناظر فــي الــدعــاوى
العقارية رقم  2016/12تاريخ 2016/2/2
املتضمن احــداث وانشاء وتأمني واعطاء
حـ ــق م ـ ـ ــرور لـ ـعـ ـق ــارات املـ ــدعـ ــي رق ـ ــم 962
و 964و 965و 966بفروة عبر العقار 967
ب ـف ــروة وت ـحــدي ـدًا حـ ــدوده الـغــربـيــة وفـقــا

لالقتراح املقدم من الخبير غصن تاريخ
.2012/12/31
وعليه تدعوك هذه الدائرة للحضور اليها
شـخـصـيــا أو بــواس ـطــة وكـ ــاء قــانــونـيــن
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقك اص ــوال بانقضاء
 20يــومــا تلي النشر مضافًا اليها مهلة
االنذار واملسافة.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2016/166
مــوجــه ال ــى املـسـتــدعــى ضــدهــم :جنفياف
شيبان انطون وانطون وصونيا عساف
م ـ ــرع ـ ــب ،م ـ ــن ب ـ ـلـ ــدة ك ـ ـ ــرم سـ ـ ـ ــده ،زغـ ــرتـ ــا،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى املـقــدمــة ضــدكــم مــن املستدعية
م ــاري ت ــراز انـطــونـيــوس الـســوقــي زوجــة
جــرجــس ســاســن بــوكــالــة املـحــامــي سليم
بــولــس ،تــدعــوكــم ه ــذه املـحـكـمــة السـتــام
الـحـكــم ال ـص ــادر عـنـهــا بــرقــم  28بـتــاريــخ
 2017/3/20املتضمن اعتبار العقار رقم
 1254منطقة كرم سده العقارية غير قابل
للقسمة عينًا بني الشركاء وازالة الشيوع
ف ـي ــه عـ ــن ط ــري ــق ب ـي ـع ــه ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
لـلـعـمــوم لـصــالـحـهــم ام ــام دائـ ــرة التنفيذ
املختصة ،وتوزيع ناتج الثمن والنفقات
ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــاء ك ــل ب ـن ـس ـبــة ح ـص ـتــه فــي
امللكية ،وذلك خالل مهلة ثالثني يومًا من
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(الرئيس الياس ريشا)
تـنـفــذ ش ــرك ــة اس.ام.اي/.ش.م.ل .ممثلة
ب ــامل ـف ــوض انـ ــدريـ ــا أب ـ ــو ح ـن ــا بــامل ـعــام ـلــة
 2009/93بــوجــه أن ـط ــوان سـمـيــر ســامــة
ً
ش ـي ـك ــان دون مـ ــؤونـ ــة ت ـح ـص ـي ــا ملـبـلــغ
 /127680/دوالر أم ـي ــرك ــي اض ــاف ــة الــى
ّ
الفوائد والرسوم .وقد حل محله بالتنفيذ
ً
بنك عوده ش.م.ل .تحصيال لدينه البالغ
/20400/د.أ .بموجب عقد قرض شخصي
اضافة الى الفوائد واللواحق.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـلــى  1200س ـهــم في
الـ ـقـ ـس ــم  5/1110ح ـ ـ ــارة صـ ـخ ــر خ ــاص ــة
انطوان سالمة.
والقسم املذكور مساحته /193/م.م .وهو
بموجب االف ــادة الـعـقــاريــة مــدخــل وثــاث
غ ــرف ودار وط ـعــام ومـطـبــخ وغــرفــة خــدم
وخالء وشرفات وقبو في السفلي الثاني.
وبالكشف تبني ان الواقع مطابق لالفادة
العقارية .املواصفات جيدة جدًا .املنجور
الرئيسي سنديان وفــي الـغــرف معاكس.
املنجور الخارجي مونوبلوك ألومنيوم،
دي ـك ــور ف ــي س ـقــف ال ـص ــال ــون م ــع تقطيع
ف ــي الـ ـ ــدار بـشـكــل ق ـن ــاط ــر .تـلـبـيــس حجر
صـخــري لـلـجــدران فــي ال ــدار .صــالــون في
ثالث كنبات رخامية في الدار .ومن الدار
تراس مبلط موزاييك ضمنه خيمة حديد
وقرميد .ديكور في جدران التراس بشكل
احواض للمياه.
امل ـط ـبــخ وال ـح ـم ــام ــات س ـيــرام ـيــك مـجـلــى
امل ـط ـب ــخ غ ــرانـ ـي ــت مـ ــع خـ ــزائـ ــن خ ـش ـب ـيــة.
املغسلة فــي حـمــام الـضـيــوف انكاستري
رخ ـ ــام .احـ ــدى ال ـغ ــرف رئ ـي ـس ـيــة ضمنها
حمام مكتمل .وحمام بني الغرف ضمنه
ح ــوض ل ـلــدوش .ال ـبــاط رخ ــام وبــاركـيــه.
باب املبنى حديد مشغول وزجاج .املبنى
مجهز بمصعد وفيديوفون ،درج املبنى
رخـ ـ ــام .تـلـبـيــس خ ــارج ــي ح ـجــر صـخــري
مدقوق الشرفات شرفات باطون.
تاريخ قرار الحجز  2009/11/12وتاريخ
تسجيله .2009/11/18
ب ــدل تخمني  1200سـهــم خــاصــة انـطــوان
ســامــة فــي الـقـســم  5/1110ح ــارة صخر
 /106150/دوالر أميركي وبــدل طرحها
 /63690/دوالر أمـيــركــي أو مــا يعادلها
بالعملة الوطنية.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/5/9ال ـســاعــة  11.00قـبــل الـظـهــر.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم ألمــر حـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان أو ت ـقــديــم كـفــالــة
وافـ ـي ــة م ــن أحـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة مــن
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة

