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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد الس ـت ـحــداث مـســاحــة
كموقف للسيارات في مخزن الكابالت
وامل ـ ـعـ ــدات ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـط ــاب ــق ،E3
م ـ ــوض ـ ــوع اسـ ـتـ ـقـ ـص ــاء االسـ ـ ـع ـ ــار رق ــم
ث4د 1285/تاريخ  ،2017/2/6قد مددت
لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة  2017/6/30عند
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـعــار املــذكــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
علمًا ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/6/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1091
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2015/673 :
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
املنفذ عليهم :ـ ـ جورج تامر ـ ـ رحبة
ـ ـ ابراهيم وسمعان انطون روفايل ـ ـ بيت
مالت
ـ ـ انطون سمعان روفايل ـ ـ بيت مالت
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد ق ــرض وكـشــف
ح ـس ــاب م ــوث ـق ــن ب ـع ـقــد ت ــأم ــن ع ـق ــاري
بقيمة /237.733.951/ليرة لبنانية عدا
الرسوم والفوائد.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
كــامــل ال ـع ـقــار رق ــم  /1357/بـيــت مــات
خاصة املنفذ عليهما سمعان وابراهيم
انـطــون روفــايــل ملك رقبة واملنفذ عليه
ان ـطــون سـمـعــان روفــايــل مـلــك استثمار
 2400س ـه ــم والـ ـ ـ ــذي ي ـب ـع ــد ك ـث ـي ـرًا عــن
البيوت السكنية وانه ال يمكن الوصول
ال ـي ــه بــال ـس ـيــارة ك ــون ال ـطــريــق حــرجـيــة
وغ ـ ـيـ ــر مـ ـعـ ـب ــدة يـ ــوجـ ــد ض ـم ـن ــه ب ـعــض
االشجار الحرجية وانه أرض مهملة.
مساحته/2618/ :م2
يحده غربًا :طريق عام
شرقًا :العقار 1359
ً
شماال :العقار 1356
جنوبًا :العقار 1358
التخمني$/39270/ :
بدل الطرح$/23562/ :
موعد املزايدة ومكانها :نهار الخميس
الواقع في  2017/7/13الساعة الواحدة
ب ـعــد ال ـظ ـهــر أمـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
حلبا.
ع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة أن
ي ــدف ــع م ـثــل ب ــدل ال ـط ــرح امل ـق ــرر ن ـق ـدًا أو
ت ـقــديــم ك ـفــالــة قــانــون ـيــة واف ـي ــة وات ـخــاذ
محل إلقامته ضمن نطاق دائــرة تنفيذ
حلبا اذا ك ــان مقيمًا خــارجـهــا واال عد
قلم هــذه الــدائــرة مقامًا مـخـتــارًا لــه وان
يــدفــع عـ ــاوة عـلــى ال ـب ــدل مـبـلــغ مـلـيــون
ليرة لبنانية كنفقات تدفع أمانة باسم
دائــرة تنفيذ حلبا وعلى الـشــاري رسم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ دوما
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2017/6 :
املنفذ :اندره يزبك ـ ـ املحامي فارس مالك
املـنـفــذ عـلـيــه :انـطــونـيــوس الـســاكــوعــي ـ ـ
كفرحلده
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
طــرابـلــس املـنـفــذ بموجبها حـكــم بــإزالــة
الشيوع في العقار /390/كفرحلده.
تاريخ الحكم2016/1/14 :
ت ــاري ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أم ــان ــة ال ـس ـجــل
العقاري2016/6/6 :
العقار رقم 390 :منطقة :كفرحلده
محتوياته :ارض بعل مشجرة سنديان

وبعض اشجار زيتون.
مساحته/365 :م2
ً
حدوده :شماال  294ـ ـ  293ـ ـ  392ـ ـ طريق
عام و 391شرقًا 387 :ـ ـ  389ـ ـ 388
جنوبًا 388 :ـ ـ  389ـ ـ طريق عام غربًا392 :
ـ ـ  391ـ ـ طريق عام
التخمني/7300/ :د.أ.
بدل الطرح/7300/ :د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم الـسـبــت
الواقع فــي 2017/7/8 :الساعة :الثانية
عشرة ظهرًا أمــام رئيس دائــرة التنفيذ
في محكمة دوما.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ـ ــداع بــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا في
صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو ت ـق ــدي ــم ش ــك أو
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ــرة
تنفيذ دوم ــا وعـلـيــه اتـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مقامًا مختارًا لــه .وعليه ان يدفع رسم
 %5داللة اضافة الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
بيع حصص في شركة تضامن وتعديل
اسم
بـمــوجــب عـقــد بـيــع تــاريــخ 2017/5/19
ومـحـضــر اجـتـمــاع تــاريــخ 2017/5/31
تنازل الشريك نبيل محمد النجار عن
حـصـتــه ف ــي ال ـشــركــة ال ــى ك ــل م ــن ربـيــع
سامي النجار وجــاد جهاد النجار في
الشركة املعروفة باسم :شركة مطاحن
النجار الحديثة ـ ـ نبيل النجار وشركاه.
املسجلة تحت رقم  2003/4066ليصبح
اسمها التجاري بعد التعديل ـ ـ شركة
مطاحن النجار الحديثة ـ ـ جهاد النجار
وشــركــاه ـ ـ لكل ذي مصلحة االعـتــراض
خالل عشرة ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري
سليمان القادري
إعالن تلزيم
تجري مؤسسة مياه لبنان الشمالي في
تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم
االثنني الواقع فيه  2017/7/3مناقصة
ع ـمــوم ـيــة ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـض ـم ــان الـصـحــي
والـ ـح ــوادث الـشـخـصـيــة ل ــزوم مؤسسة
مياه لبنان الشمالي.
ف ـع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالش ـت ــراك ف ــي هــذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
املعد لهذه الغاية من مكاتب املؤسسة
الـ ــواق ـ ـعـ ــة فـ ــي الـ ـط ــاب ــق الـ ـ ـح ـ ــادي عـشــر
مـ ــن م ـب ـن ــى ك ـ ـبـ ــارة الـ ـك ــائ ــن فـ ــي شـ ــارع
صــاح الــديــن كـبــارة ـ ـ طرابلس (هاتف:
.)06/626742
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي م ـه ـل ــة أق ـص ــاه ــا
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق موعد اجــراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة املدير العام
املهندس جمال ّ
كريم
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض لـ ـنـ ـق ــل م ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز أويـ ـ ــل
ب ــالـ ـصـ ـه ــاري ــج م ـ ــن م ـع ـم ــل دي ـ ـ ــر ع ـم ــار
ال ــى مـعـمــل ال ـ ــذوق الـ ـح ــراري ،مــوضــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د3150/
تاريخ  ،2017/3/28قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2017/7/14عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
ال ـن ـه ــر وذل ـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـل ــغ ق ـ ـ ــدره 000/
/20ل.ل.
علمًا ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/6/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة

املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1114
إعالن تلزيم
تعلن املــديــريــة الـعــامــة لـلـمــوارد املائية
والكهربائية عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض عـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %20عـشــرون باملئة ،مــع تخفيض مدة
االع ـ ــان ال ــى خـمـســة ايـ ــام ب ـن ـ ً
ـاء إلحــالــة
م ـعــالــي وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2017/6/6لـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع اش ـغ ــال
ت ـعــزيــل وانـ ـش ــاء ح ـي ـطــان ح ـمــايــة عـلــى
مجرى شتوي في بلدة شوريت ـ ـ قضاء
الشوف.
تـ ـج ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة م ــن ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع في
.2017/7/11
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املــرســوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الــراب ـعــة فـقــط لــاشـغــال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عــروضـهــم قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املحدد
لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص
دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص الـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه فــي املــديــريــة
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  12حزيران 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1123
ّ
عموميتني
إعالن عن اجراء مناقصتني
ت ـجــري مصلحة سـكــك الـحــديــد والـنـقــل
املـشـتــرك فــي احــد مكاتبها الـكــائـنــة في
محطة مار مخايل ـ ـ طريق النهر.
ـ ـ مناقصة عمومية لتقديم اطارات لزوم
بــاصــات النقل املـشـتــرك وذل ــك فــي تمام
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع
في .2017/07/11
ـ ـ مناقصة عمومية لتلزيم تقديم اعمال
ال ـت ـن ـظ ـي ـف ــات الـ ـع ــائ ــدة مل ـص ـل ـحــة سـكــك
الحديد والنقل املشترك وذلــك في تمام
الساعة العاشرة من يوم االربعاء الواقع
في .2017/07/12
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ــراغ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــاالشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراك ف ــي
احـ ـ ـ ــدى املـ ـن ــاقـ ـصـ ـت ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
نـ ـسـ ـخ ــة م ـ ــن دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط م ـ ــن ق ـلــم
ال ـ ـ ـلـ ـ ــوازم فـ ــي امل ـص ـل ـح ــة مـ ـق ــاب ــل مـبـلــغ
/150.000/ل.ل .ـ ـ ـ مـئــة وخـمـســون ألــف
ليرة لبنانية ملناقصة االطــارات ومبلغ
/500.000/ل.ل .ـ ـ خمسمائة الــف ليرة
لبنانية ملناقصة التنظيفات ،عـلــى أن
ّ
تـســلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى أم ــان ــة سـ ّـر
املصلحة الـكــائـنــة فــي املـحـطــة املــذكــورة
وذلـ ــك ق ـبــل ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة من
آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق ال ـتــاريــخ املـحــدد
للمناقصتني.
يهمل حكمًا كل عرض يرسل بغير هذه
الطريقة أو يصل بعد انتهاء املهلة.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
زياد نصر
التكليف 1117
إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل
يعلن رئيس بلدية بيت شباب ـ ـ الشاوية
ـ ـ القنيطرة عــن وضــع ج ــداول التكليف
األساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام
ً
 2017قيد التحصيل عمال بنص املــادة
 104م ــن ق ــان ــون ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رقــم
 88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :عـمــا بنص امل ــادة  106مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املــادة  109من قانون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رقـ ــم  ،88/60تـفــرض
غرامة تأخير وقدرها ( %2اثنان باملئة)
عــن كــل شهر تأخير عــن املبالغ التي لم
تسدد خالل املهلة املبينة في البند االول
ً
أعاله ،ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
في 2017/6/5

رئيس بلدية بيت شباب ـ ـ الشاوية ـ ـ
القنيطرة
الياس األشقر
التكليف 1084
إعالن
يـعـلــن رئ ـيــس بـلــديــة مــزرعــة ي ـشــوع عن
وض ـ ــع جـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ــال ـي ــف االس ــاس ـي ــة
للرسوم املتوجبة على القيم التأجيرية
ل ـل ـس ـكــن ول ـغ ـي ــر ال ـس ـك ــن ض ـم ــن ن ـطــاق
البلدية لعام  2017الفان وسبعة عشر
قيد التحصيل.
ف ـع ـلــى امل ـك ـل ـف ــن املـ ـ ـب ـ ــادرة ل ـت ـس ــدي ــد مــا
عليهم من رسوم خالل فترة شهرين من
تاريخ نشر هذا االعالن كي ال يتعرضوا
ل ــدف ــع ال ـغ ــرام ــات امل ـن ـصــوص عـنـهــا في
القوانني واملراسيم النافذة.
مزرعة يشوع في 2017/6/8
رئيس بلدية مزرعة يشوع
صليبي يوسف املالح
التكليف 1096
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ايلي اديــب الهبر سند ملكية بدل
ضائع عن حصته في العقار  505سوق
الغرب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب امـيــل عبدالله الهبر بوكالته عن
نـتــالــي ام ـيــل الـهـبــر وكـيـلــة زاه ــي ادي ــب
الهبر سند ملكية بدل ضائع عن حصته
في العقار  505سوق الغرب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن بيع عقاري للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2010/1461
القاضي فرنسوا الياس
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل.
وكيلته املحامية جويل بطرس
املنفذ عليه :هاني ذو الفقار عثمان
السند التنفيذي :محضر محاسبة من
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ع ـق ــود ال ـس ـي ــارات تــاريــخ
 2008/1/24بقيمة /5.059/د.أ .ومبلغ
/1.573.000/ل.ل .عدا الفوائد والرسوم.
امل ـش ـت ــرك بــال ـت ـن ـف ـيــذ :م ـح ـمــد خ ـيــر عبد
الرحمن صعب
وكيله املحامي د .محمد خالد رستم
تاريخ ابالغ االنذار التنفيذي :بواسطة
اللصق بتاريخ  ،2011/11/11والنشر
بتاريخ 2011/11/12
تاريخ قرار الحجز2011/12/19 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي:
2012/2/16
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2013/10/21
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي:
2014/2/20
قيمة تخمني حصة املنفذ عليه :هاني
ذو ال ـف ـقــار ع ـث ـمــان ف ــي ال ـق ـســم  /3/من
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ـ ـ ــم  /1396/رأس بـ ـي ــروت
وال ـبــال ـغــة  /840/سـهـمــا /74000/د.أ.
وهو عبارة عن مدخل وصالون وطعام
وغ ــرفـ ـت ــان وم ـط ـب ــخ ومـ ـم ــر وح ـم ــام ــات
وثالث شرفات ـ ـ طابق اول غربي.
املساحة /108/ :م.م.
بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت :لـحـصــص امل ـن ـفــذ عليه
املذكور اعاله والبالغة  /840/سهمًا في
القسم  /3/من العقار رقم  /1396/رأس
بيروت/44.400/ ،د.أ.
حـ ــدود ال ـع ـق ــار  /1369/رأس ب ـي ــروت:
غربًا العقار  /1340/ـ ـ شرقًا امالك عامة
ً
والعقارين  /1413/و /1397/ـ ـ شماال
العقار  /1401/ـ ـ جنوبًا العقار ./1342/
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اج ــرائ ـه ــا :يــوم
االثـنــن الــواقــع فيه  2017/7/3الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
بيروت ـ ـ قصر العدل بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
لـلـمــرة الـثــانـيــة  /840/سـهـمــا الـعــائــدة
للمنفذ عليه املــذكــور اع ــاه فــي القسم
 /3/مــن الـعـقــار  /1396/رأس بـيــروت

املوصوف اعاله،
فـعـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء تـنـفـيــذ اح ـكــام
امل ــواد  /983/ ،/978/ ،/973/أ.م.م .أن
يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة ل ــدى صـنــدوق
ال ـخ ــزي ـن ــة أو اح ـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـبــولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح ،أو يقدم كفالة
م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هـ ــذا امل ـب ـل ــغ ،وعـلـيــه
اتخاذ مقام مختار له في نطاق الدائرة
ان لــم يكن لــه مـقــام فيه او لــم يسبق له
ان عــن مـقــامــا مـخـتــارًا فـيــه ،واال اعتبر
قـلــم ال ــدائ ــرة مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وعليه
اي ـضــا ف ــي خ ــال ثــاثــة اي ــام م ــن تــاريــخ
صــدور قــرار االحــالــة ،ايــداع كامل الثمن
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر،
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن الــزيــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم وال ـن ـف ـقــات ب ـمــا فيها
رس ــم الــداللــة الـبــالــغ خمسة بــاملــايــة من
دون حاجة إلن ــذار أو طلب وذلــك خالل
عشرين يــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور الـقــرار
بــاالحــالــة ،لـلــراغــب فــي ال ـش ــراء االط ــاع
لدى هذه الدائرة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت
أحمد فواز
دعوة
صادر عن محكمة ايجارات كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
موجهة للمدعى عليها جوسلني مارون
ع ــازار احــد ورثــة املــرحــوم م ــارون عــازار
ً
امل ـق ـي ـم ــة اصـ ـ ــا فـ ــي زوق م ـص ـب ــح مـلــك
البطريركية املارونية وحاليًا مجهولة
امل ـقــام وذل ــك بــالــدعــوى رق ــم 2017/117
املقامة من البطريركية املارونية بوجه
مــورثــك املــرحــوم م ــارون ع ــازار ورفــاقــه.
تدعوك املحكمة للحضور اليها بالذات
أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـ ـيـ ــل قـ ــانـ ــونـ ــي ل ـت ـب ـلــغ
االستحضار ومرفقاته املتضمن الــزام
كل من كرم عازار اخالء العقار  1769زوق
مصبح النقضاء فترة العقد واستطرادًا
اسـ ـق ــاط ح ـق ــه ف ــي ال ـت ـم ــدي ــد ال ـقــانــونــي
ملخالفته شروط العقد وتنازله عنه الى
اشـخــاص ثالثني وال ــزام املــدعــى عليهم
ش ــرك ــة م ــؤس ـس ــة ك ـ ــرم عـ ـ ـ ــازار واوالده
ش.م.م .وم ــارون سمعان ع ــازار وسميا
الهاشم باالخالء الشغالهم دون مسوغ
شرعي .والــزام املدعى عليهم بالتكافل
والتضمامن بــدفــع مبلغ مليون دوالر
أميركي وتدريككم الرسوم واملصاريف.
باالضافة الى طلب تصحيح الخصومة
املتضمن احالل ورثة مارون عازار محل
مــورث ـهــم ف ــي ك ــل االل ـت ــزام ــات واملـطــالــب
الواردة في االستحضار.
عليك ال ـجــواب ضـمــن مهلة شـهــر تحت
طــائـلــة رد اي ج ــواب خ ــارج ه ــذه املهلة
واتـ ـخ ــاذ م ـحــل إق ــام ــة ل ــك ض ـمــن نـطــاق
املحكمة واال عـ ّـد قلمها مـقــامــا مختارًا
لك لتبلغ كافة االوراق باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
رندا سركيس
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
برئاسة القاضي كارين بو عبدالله
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2015/106ـ ـ
استنابة
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ بـ ـعـ ـب ــدا رق ــم
2015/1416
الجلسة الثالثة
طالب التنفيذ :جورج فاخوري
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :وف ـ ـ ــاء ك ــاظ ــم حـطـيــط
وجعفر حسني زراقط.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :سـ ـن ــدات وشـ ـه ــادة
تــأمــن ملبلغ  65050دوالر أمـيــركــي عدا
اللواحق.
تاريخ محضر الوصف2016/4/25 :
ت ــاري ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أم ــان ــة ال ـس ـجــل
العقاري2016/2/16 :
العقار املـطــروح للبيع :القسم رقــم /5/
 Aمن العقار  /1427/من منطقة عرمون
العقارية يقع القسم فــي مـشــروع نسيم
ال ـب ـحــر ف ــي م ــدخ ــل ال ـب ـن ــاء ال ـق ــائ ــم على
العقار  /1427/طابق سفلي وله بابان
من الحديد الجرار ،واملحل فارغ من أي
محتوى ومن أي شاغل ،مساحة القسم
 32مترًا مربعًا.

