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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2016/16
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :سليم
ال ـ ـيـ ــاس ال ـ ـشـ ــاغـ ــوري ويـ ــوسـ ــف وب ــدي ــع
وت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــق والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس وعـ ـفـ ـيـ ـف ــة س ـل ـيــم
ً
الـ ـش ــاغ ــوري ،م ــن ب ـل ــدة مـ ــزيـ ــارة اصـ ــا،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
بالدعوى املقدمة ضدكم من املستدعية
غ ـ ــادي ـ ــس ان ـ ـط ـ ــوان س ـل ـي ـم ــان ب ــوك ــال ــة
امل ـحــام ـيــة دي ــان ــا قـلـيـمــة ،تــدعــوكــم هــذه
املحكمة السـتــام الحكم ال ـصــادر عنها
برقم  147بتاريخ  2016/11/28املتضمن
اعتبار العقار رقم  2122منطقة مزيارة
الـعـقــاريــة غـيــر قــابــل للقسمة عـيـنــا بني
الـشــركــاء وازال ــة الشيوع فيه عــن طريق
بيعها باملزاد العلني للعموم لصالحهم
ام ــام دائ ــرة التنفيذ املختصة ،وتــوزيــع
ناتج الثمن والنفقات على الشركاء كل
بنسبة حصته فــي امللكية ،وذلــك خالل
مهلة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نشر هذا
االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
ت ـع ـل ــن بـ ـل ــدي ــة كـ ـف ــر فـ ــاقـ ــود عـ ــن إجـ ـ ــراء
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم مـ ـش ــروع
إنمائي عبارة عن توسيع طريق وبناء
حائط وصب طريق وفقًا لدفتر الشروط.
هاتف05/720185 -- 03/124428 :
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب الــدك ـتــور مــاريــو عــزيــز ع ــون مالك
القسم  /4/من البناء القائم على العقار
 /638/م ــن مـنـطـقــة املـطـيـلــب الـعـقــاريــة
س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بــاس ـمــه.
الدكتور ماريو عزيز عون.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـل ــب ح ـس ــن اب ــراهـ ـي ــم غ ـ ـنـ ــدور ملــوك ـلــه
السباعي محمد ياسني احد ورثة لطيفه
ام ــن ع ــرن ــدس ش ـه ــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  187مجدل سلم.
للمعترض  15يومًا للمراجعه.
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن تلزيم مشروع
حفر بئر استقصائية فــي بلدة دفــون ـ ـ
قضاء عاليه ـ ـ محافظة جبل لبنان
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ـ ــوم الـخـمـيــس
الواقع فيه الثاني من شهر شباط ،2017
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع
حفر بئر استقصائية فــي بلدة دفــون ـ ـ
قضاء عاليه ـ ـ محافظة جبل لبنان.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط عشرة ماليني ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـص ـن ـفــون وف ـقــا الح ـك ــام امل ــرس ــوم رقــم
 9206تاريخ  1968/1/18وتعديالته في
الــدرجــة الثانية على االق ــل مــن الـجــدول
رقـ ـ ــم  5ل ـت ـن ـف ـيــذ صـ ـفـ ـق ــات حـ ـف ــر اآلبـ ـ ــار
وال ـت ـحــري عــن امل ـيــاه الـجــوفـيــة بطريقة
ال ــروت ــاري عـلــى ان ال ي ـكــون فــي عهدته
اكثر من ثالث صفقات مشاريع حفر آبار
أخرى لم يجر استالمها استالمًا نهائيًا
بتاريخ اجراء املناقصة.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة

والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 86
إعالن
تلزيم مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه
الشفة في بلدة رشميا ـ ـ قضاء عاليه
الساعة التاسعة من يوم االثنني الواقع
ف ـيــه الـ ـس ــادس م ــن ش ـهــر ش ـب ــاط ،2017
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو
ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،ل ـح ـســاب وزارة
الطاقة واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد
املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تلزيم
مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه الشفة
في بلدة رشميا ـ ـ قضاء عاليه.
ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت :س ـتــون مـلـيــون لـيــرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات االش ـ ـغـ ــال امل ــائ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا
بعد.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 87
إعالن
تعلن مؤسسة املحفوظات الوطنية عن
حاجتها الــى تــأمــن أعـمــال التنظيفات
في املؤسسة بواسطة مناقصة عمومية
للعام .2017
لذلك يطلب من الشركات أو املؤسسات
امل ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــة ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال االت ـ ـ ـصـ ـ ــال
باملؤسسة خالل أوقــات الــدوام الرسمي
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى امل ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات ال ـف ـن ـيــة
وال ـشــروط املتعلقة بــاملــوضــوع املــذكــور
اعاله ،وتسليم العروض في مكتب املدير
العام من تاريخ بدء النشر في الجريدة
ّ
الرسمية والصحف املحلية اعتبارًا من
يــوم الخميس الــواقــع فـيــه 2017/1/19
ولغاية الساعة الثانية عشرة من ظهر
يــوم السبت الــواقــع فيه  ،2017/2/4مع
ّ
العلم بــأن جلسة فــض الـعــروض ستتم
ف ــي م ــرك ــز املــؤس ـســة ال ـكــائــن ف ــي ش ــارع
ال ـح ـم ــراء ب ـنــايــة الـبـيـكــادلـلــي ـ ـ ـ الـطــابــق
السابع الساعة العاشرة من صباح يوم
االثنني الواقع فيه .2017/2/6
ت 01/345854 :ـ ـ ـ ـ ـ ـ  01/344941ـ ـ ـ ـ
01/739702
املكلفة بتسيير أعمال
مؤسسة املحفوظات الوطنية
نزيهة األمني
التكليف 74
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد مهلة
استدراج العروض العائد لشراء أعمدة
خشبية طول  10م( .عدد  ،)270وذلك وفق
املــواص ـفــات الـفـنـيــة وال ـش ــروط االداريـ ــة
امل ـحــددة فــي دفـتــر ال ـشــروط ال ــذي يمكن
ال ـح ـصــول عـلــى نـسـخــة عـنــه ل ـقــاء مبلغ
مئتي الف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
مــن قـســم ال ـش ــراء فــي املـصـلـحــة االداري ــة
في مركز الشركة في البحصاص ما بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي

القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
ال ــواق ــع فـيــه  8ش ـبــاط  2017الـســاعــة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 82
إعالن
تـعـلــن وزارة املــال ـيــة ان ـهــا وض ـعــت قيد
التحصيل ج ــداول التكليف األساسية
لضريبة األم ــاك املـبـنـيــة ،ال ـص ــادرة في
محافظة عكار عن إيرادات  2013و2014
تـكـلـيــف  ،2017وت ــدع ــو جـمـيــع املكلفني
لتسديد هذه الضرائب ،مع االشارة الى
أن املكلفني الذين ال يـســددون الضريبة
امل ـتــوج ـبــة عـلـيـهــم ي ـت ـعــرضــون ل ـغــرامــة
بنسبة م ـقــدارهــا  %1شـهــريــا (ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كــامــا) لغاية تاريخ
التسديد ،وتسري هذه الغرامة إعتبارًا
من:
ـ ـ انـقـضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا
االعالن في عدد الجريدة الرسمية الذي
سيصدر بتاريخ  2017/01/19للعقارات
التي ال تزيد إيراداتها عن 20.000.000
ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ إعـ ـتـ ـب ــار مـ ــن تـ ــاريـ ــخ إنـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األس ــاس ـي ــة لـلـتـصــريــح ل ـل ـع ـقــارات الـتــي
تــزيــد إي ــرادات ـه ــا عــن  20.000.000ليرة
لبنانية.
ت ـب ــدأ مـهـلــة االعـ ـت ــراض ع ـلــى الـضــريـبــة
املــذكــورة امل ـحــددة بشهرين اعـتـبــارًا من
الـيــوم الـتــالــي لـتــاريــخ نشر هــذا االعــان
أي في  20كانون الثاني  2017وتنتهي
في  20آذار  2017ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 89
إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
م ــوج ــه لـلـسـيــد ه ـن ــري ال ـي ــاس سـجـعــان
ً
املـ ـقـ ـي ــم اص ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـع ــات ب ـن ــاي ــة
الـشــاغــوري تجاه منزل وديــع الصافي،
ط ــاب ــق س ـف ـلــي وح ــالـ ـي ــا م ـج ـه ــول مـحــل
االقامة.
ت ــدع ــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة ل ـل ـح ـضــور الـيـهــا
ب ــال ــذات أو بــواس ـطــة وكـيـلــك الـقــانــونــي
ّ
لتبلغ طلب التنفيذ واملرفقات مع انذار
تـنـفـيــذي بــاملـعــامـلــة  2016/544املـقــامــة
بوجهك من بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
بموضوع تنفيذ قرار اللجنة القضائية
الناظرة مع الخالفات الناشئة عن تطبيق
قــوانــن االسـكــان رقــم /1728ل.ق2014/.
تاريخ  2016/3/8وعقد قــرض من اجل
ً
شراء سكن وسندات دين وذلك تحصيال
مل ـب ـلــغ /34916530/ل.ل .اضـ ــافـ ــة ال ــى
الفوائد والرسوم كما تقرر فسخ العقد
وإلزامك بتسليم كامل القسم رقم  2في
العقار  149القليعات شاغرًا للمصرف
املدعي ليصار الى بيعه باملزاد العلني
بواسطة دائرة التنفيذ على مسؤوليتك
وحسابك والــزامــك بــأن تدفع للمصرف
املــدعــي مبلغ /600/الـ ــف ل.ل .مــع حفظ
حق الفريقني باجراء املحاسبة النهائية
ب ـي ـن ـه ـمــا بـ ـش ــأن ال ــرصـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي يـبـقــى
متوجبًا بذمة احدهما وتضمينك كافة
الرسوم واملصارف القانونية.
عليك الحضور ضمن املهلة القانونية
واال يـسـقــط حـقــك ب ــاالع ـت ــراض ويـتــابــع
التنفيذ بوجهك حتى آخر الدرجات كما
عـلـيــك ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
الدائرة واال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
تبليغ فقرة حكمية
محكمة بــدايــة جـبــل لـبـنــان الـثــالـثــة في
بـعـبــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وس ــام
املــرت ـضــى ت ـعــو امل ــدع ــى عـلـيـهـمــا عــائــدة
ن ـب ـيــه ن ـع ـيــم ل ـت ـب ـلــغ ال ـ ـقـ ــرار 2016/484
تاريخ  2016/10/25الـصــادر بالدعوى
 2015/30املقدمة من املدعي غسان كامل
نعيم والقاضي بالزام املدعي بدفع بدل

عطل وضرر وقدره مليونا ليرة لبنانية
لورثة املدعى عليه سمير ملحم نعيم.
مـهـلــة االس ـت ـئ ـنــاف  30يــومــا م ــن تــاريــخ
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي ج ــورج مــزهــر
وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن م ـح ـم ــد ش ـهــاب
وم ـح ـم ــد ع ـب ــد الـ ـل ــه امل ـس ـت ــدع ــى ضــدهــا
ش ــرك ــة ق ـ ــوام وش ــرك ــاه ومل ـج ـه ــول محل
اق ــام ـت ـه ــا ال ـح ـض ــور ال ـ ــى ق ـل ــم املـحـكـمــة
السـتــام نسخة عــن اوراق الــدعــوى رقم
2017/1613
امل ـ ـقـ ــامـ ــة م ـ ــن مـ ـحـ ـم ــد م ـ ـع ـ ــروف ال ـي ـم ــن
بـمــوضــوع ازال ــة شـيــوع عــن الـعـقــار /58
الوسطاني
واال يتم ابالغك بقية االوراق والقرارات
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي بــواس ـطــة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب خالد محمود العتري بوكالته عن
عزام محمد عزمي كنج باشا بدل ضائع
للعقار  49الحميرة.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب سايد وديــع املـصــري بوكالته عن
جوليت نخل طنش مسجلة لــدى كاتب
عدل طرابلس (الشيخ) برقم 2016/2254
بصفتها وري ـث ــة ك ــل م ــن نـخــل ابــراهـيــم
طـ ـن ــش ط ــوبـ ـي ــا ومـ ــوسـ ــى نـ ـخ ــل طـنــش
س ـنــدات ب ــدل عــن ضــائــع لـلـعـقــارات رقــم
 244و 836و 838و 1360و 1445و1446
و 1452و 236و 237و 238و 243و298
و 662و 1346و 674و 679و 686و837
و 1120و 1232و 1421و 1441و1444
و 1453و 1456وبقرزال وعن حصة مريم
للعقارات  245و 432و 509بقرزال و253
و 264و 448عــرقــه وع ــن حـصــة مــوســى
لـلـعـقــارات  1454و 1440و 1439و1438
و 1058بقرزال.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب الياس حنا مكاري احد ورثة حنا
عـبــدالـلــه م ـكــاري ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــارات
 927املقسم  3و 5و 928جبرائيل و882
تكريت.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب احمد سعيد الحايك بوكالته عن
مـصـطـفــى ع ـبــدال ـلــه اب ــراه ـي ــم س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  376و 378الخريبة.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
ط ـلــب م ـ ــروان س ـعــدال ـلــه س ـعــد بــوكــالـتــه
عــن اح ــد ورث ــة روفــائـيــل حبيب حاكمة
سندات بدل ضائع للعقارات رقم 4256
و 4525و 4518و 4704و 4724و4479
و 4962القبيات.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب غسان زهير دبوسي بالوكاله عن
انـطــونـيــوس لــويــس سـنــدي بــدل ضائع

للعقارين  3375و 3380بشري.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب جــوزيــف جــان العلم بالوكاله عن
شركة  BUILDش.م.م .سند بــدل ضائع
للعقار  936النخله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب محمد جهاد بزال بصفته مفوضًا
ب ـع ـقــد ال ـب ـيــع س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ضــائــع
لـلـعـقــار  94/3ح ــدادي ــن .حـصــة مقبولة
دنيا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـلـبــت رض ــا طـبـيـخــة سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع للعقار  42/6الرمانة
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب موريس انطون شيحا ملورثه فؤاد
شـيـحــا سـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 2566
حصرون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
دعوة االشغال في كسروان
ص ــادرة عــن محكمة غــرفــة االش ـغــال في
كسروان
القاضي طارق طربيه
موجهة للمدعى عليهما جوليان وآالن
ً
جورج القزي املقيمان اصال في طبرجا
م ـلــك ج ـ ــورج الـ ـق ــزي وح ــال ـي ــا مـجـهــولــي
املـ ـق ــام وذل ـ ــك ب ــال ــدع ــوى رقـ ــم 2009/64
امل ـقــامــة م ــن امل ــدع ــي ان ـ ــدراه نـبـيــه الـقــزي
بــوجــه مورثيكم املــرحــوم ج ــورج القزي
ورفـ ــاقـ ــه .ت ــدع ــوك ــم امل ـح ـك ـمــة لـلـحـضــور
اليها بــالــذات وبــواسـطــة وكـيــل قانوني
لـتـبـلــغ االس ـت ـح ـضــار ومــرف ـقــاتــه وكــافــة
اوراق املـ ـل ــف امل ـت ـض ـم ـنــة ال ـ ـ ــزام امل ــدع ــى
عـلـيـهــم ب ــاع ــادة امل ـن ـقــوالت امل ـح ــددة في
املـسـتـنــد رق ــم  5بـحــالــة جـيــدة والــزامـهــم
بدفع بــدل االشـغــال غير املـشــروع وبــدل
االع ـ ـطـ ــال ال ــاح ـق ــة ب ـم ـن ــزل امل ــدع ــي مــن
ج ــراء استعماله سبع سـنــوات دون اية
صيانة مع تقدير االعطال مؤقتًا بمبلغ
ع ـش ــري ــن م ـل ـي ــون ل.ل .ع ـل ــى ان ي ـحــول
امل ـب ـلــغ ال ــى الـصـلـيــب االح ـم ــر الـلـبـنــانــي
وال ــزام املــدعــى عليه جــورج الـقــزي بدفع
مبلغ عشرة آاللف دوالر مع الفائدة من
تاريخ قبضه املبلغ من السيد ناكوزي
ليدفعه للمدعي فاحتفظ به وتضمينكم
ال ــرس ــوم وامل ـص ــاري ــف واالدعـ ـ ــاء املـقــابــل
م ــع ط ـلــب االدخ ـ ـ ــال املـ ـق ــدم م ــن امل ــرح ــوم
امل ـحــامــي ج ــورج ال ـقــزي املـتـضـمــن ال ــزام
املطلوب ادخالهما ورد سميا وحبيب
القزي بدفع مليون ل.ل .مع الفائدة تمثل
ح ـص ـتــه م ــن امل ـ ــوج ـ ــودات املـ ــذكـ ــورة فــي
االستحضار والزام املدعى عليه مقابلة
ان ـ ــدره ال ـق ــزي ب ــدف ــع حـصـتــه م ــن ب ــدالت
االش ـ ـغـ ــال ب ـق ـي ـمــة خ ـم ـســة م ــاي ــن ل.ل.
وتضمني املدعى عليه مقابلة واملطلوب
ادخــال ـه ـمــا الـعـطــل وال ـض ــرر والـنـفـقــات.
عليكما ال ـج ــواب ضـمــن مـهـلــة  15يومًا
م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة
لكما ضمن نطاق املحكمة واال عد قلمها
مقامًا مختارًا لكما لتبلغ كافة االوراق
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
رندا سركيس

