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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني
صادرة عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2027
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ش ــرك ــة Taj Trading
 S.A.R.Lوك ـي ــاه ــا امل ـحــام ـيــان سمير
سعاده وادولف الدبس
املنفذ عليه :حـســام عبد الـكــريــم شري
حارة حريك  -الشارع العريض بملكه
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ق ـ ــرار اس ـت ـئ ـنــافــي
اساس  2016/2املبلغ  48264491ل.ل و
 $ 123559.80عدا اللواحق.
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـجــز- 2016/11/11 :
تاريخ تسجيله2016/11/24 :
ً
اوال :امل ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :سـهــم من
العقار  /449/قسم  27حارة حريك:
مـ ـكـ ـت ــب مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن  3غ ـ ـ ــرف وحـ ـم ــام
الـطــابــق انـتــرســول ول ــدى الكشف تبني
ان القسم مؤلف من غرفتني مفتوحتني
على بعضهما البعض وغــرفــة مدخل
وحمام  -يشترك بملكية الحق املختلف
رقــم  - 1مخالفة بـنــاء راج ــع القسم - 2
عدل النظام بملفه  -استحضار دعوى
تـعـهــد وت ـفــويــض م ـقــدم م ــن مــالــك هــذا
القسم بدفع الرسومات املتوجبة على
املخالفات املرتكبة وعــدم املطالبة باي
تعويض من الدولة او البلدية.
مساحته  /78/م 2تقريبًا.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/117000/ :د.أ - .الـ ـط ــرح
ب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض  %5و %3و:%7
/60161.049/د.أ.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان امل ـ ــزاي ـ ــدة :وق ـ ــد ت ـحــدد
موعد املزايدة نهار الجمعة الواقع في
 2019/5/3الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ــروط الـبـيــع :فعلى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة ايـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق الــدائــرة كما عليه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
ال ـع ـش ــر ع ـل ــى م ـس ــؤول ـي ـت ــه ك ـم ــا عـلـيــه
وخــال عشرين يومًا تلي االحالة دفع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة الرقم 2014/1046
امل ـن ـف ــذ :س ـ ـ ـ ــرادار ب ـن ــك ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املحامي شكري روبير الخوري
(الـ ــذي ح ــل مـحــل بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر
ش.م.ل).
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :طــون ــي كــام ــل الـصـيــاح
ووديـ ـع ــة وديـ ــع س ـك ــاف وك ــام ــل اسـعــد
ال ـص ـي ــاح  -ع ــن الـ ـخ ــروب ــة م ـل ــك كــامــل
الصياح.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :ك ـتــاب تـعـهــد وعـقــد
ق ــرض شـخـصــي وع ـقــد تــأمــن مــع حق
ال ـت ـحــويــل وشـ ـه ــادة ق ـيــد تــأمــن وعـقــد
زي ـ ـ ــادة ت ــأم ــن وع ـق ــد قـ ــرض ومـحـضــر
ع ـ ـقـ ــد ادخ ـ ـ ـ ـ ــال واخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج وسـ ـ ـن ـ ــد ديـ ــن
ً
ش ــام ــل وع ـق ــد رهـ ــن سـ ـي ــارة تـحـصـيــا
ملـ ـبـ ـل ــغ /467550.02/د.أ .وم ـب ـل ــغ
/277339525/ل.ل .عـ ـ ـ ــدا الـ ـف ــائ ــدة
والـ ـل ــواح ــق ع ـل ـمــا ان امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه قــد
حـ ّـصــل مـبـلــغ /75.000.000/ل.ل .من
الدين املذكور.
تاريخ قرار الحجز.2015/2/4 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه لـ ــدى ام ــان ــة الـسـجــل
العقاري.2015/2/20 :
املطروح للبيع:
 - 1القسم  /4/مــن العقار  /557/عني
ال ـ ـخـ ــروبـ ــة :م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وط ـع ــام
وث ــاث غــرف وغــرفــة خــارجـيــة ومطبخ
وخ ـ ــاء وح ـ ـمـ ــام ،م ـش ـغ ــول مـ ــن امل ـن ـفــذ
عـ ـلـ ـي ــه ط ـ ــون ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــاح وهـ ـ ـ ــو غ ـيــر
م ـس ـكــون حــال ـيــا ،مـســاحـتــه /162/م،2
يـشـتــرك بملكية الـقـسـمــن  /1/و،/3/
ل ــه مــوقــف س ـي ــارة ك ـمــا ه ــو م ـبــن على
خريطة االفــراز ،مرتفق باملرور للعقار
 /558/و ،/559/ادخـ ـ ــال ت ـحــت حكم

الـ ـت ــأم ــن درج ـ ـ ــة اول ـ ـ ــى ال ـ ــدائ ـ ــن ال ـب ـنــك
التجاري للشرق االدنــى ش.م.ل .بقيمة
/600000/د.أ .بـخـصــوص الــوقــوعــات
راجع القسم  ،/1/يمنع املدين عن انشاء
اي حق عيني وسواه طيلة مدة التأمني،
حـ ـج ــز احـ ـتـ ـي ــاط ــي 2016/654/654
ال ـحــاجــز ري ـم ــون كـنـعــان وس ـي ــروال بو
روفايل ،طلب اشتراك ومحضر وصف
وقرار احالل عدد  2014/1046ملصلحة
سرادار بنك ش.م.ل.
 - 2القسم  /5/مــن العقار  /557/عني
ال ـ ـخـ ــروبـ ــة :م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وط ـع ــام
واربـ ـ ــع غـ ــرف وح ـم ــام وخ ـ ــاء ومـطـبــخ
وارب ـ ـعـ ــة شـ ــرفـ ــات ،م ـش ـغ ــول م ــن كــامــل
ال ـ ـص ـ ـيـ ــاح ،مـ ـس ــاحـ ـت ــه /188/م ،2لــه
انتفاع واستعمال السطحية بجانبه
ولــه مــوقــف سـيــارة كما هــو مبني على
خريطة االفراز ،ذات الوقوعات كما على
القسم  /4/اعاله.
 - 3القسم  /6/مــن العقار  /557/عني
الخروبة :دوبلكس طابق ثاني يحتوي
على مدخل وصالونني وطعام ومطبخ
وغسيل وخــاء وشرفتني ودرج يؤدي
الى الطابق العلوي الذي يحتوي على
مــدخــل وث ــاث غ ــرف وحـمــامــن وف ــراغ
وض ـمــن امل ــدخ ــل يــوجــد مـطـبــخ صغير
وش ــرف ـت ــن مـقـفـلـتــن زج ـ ــاج وامل ـن ـي ــوم،
م ـ ـش ـ ـغـ ــول م ـ ــن امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه ط ــون ــي
الصياح ،مساحته /250/م ،2له انتفاع
واسـتـعـمــال السطيحتني بجانبه ولــه
موقف سيارة عدد  2كما هو مبني على
خريطة االفراز ،ذات الوقوعات كما على
القسم  /4/اعاله.
قيمة التخمني - :القسم  /4/من العقار
 557عني الخروبة/153900/ :د.أ.
 الـ ـقـ ـس ــم  /5/مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  557عــنالخروبة/183300/ :د.أ.
 الـ ـقـ ـس ــم  /6/مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  557عــنالخروبة/275000/ :د.أ.
قيمة ال ـطــرح - :القسم  /4/مــن العقار
 557عني الخروبة/92340/ :د.أ.
 الـ ـقـ ـس ــم  /5/مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  557عــنالخروبة/109980/ :د.أ.
 الـ ـقـ ـس ــم  /6/مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  557عــنالخروبة/165000/ :د.أ.
املــزايــدة :ستجري يــوم االربـعــاء الواقع
فيه  2019/4/24الساعة الحادية عشر
ص ـبــاحــا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
وفــي محكمة املــن .فعلى راغــب الشراء
ان يـ ــودع ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاد قيمة
الطرح او تقديم كفالة معادلة واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل
ثــاثــة ايـ ــام ت ـلــي االح ــال ــة ،عـلـيــه اي ــداع
كامل الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
بـ ـ ــزيـ ـ ــادة الـ ـعـ ـش ــر واال ف ـع ـل ــى ع ـهــدتــه
ف ـي ـض ـم ــن الـ ـنـ ـق ــص وال ي ـس ـت ـف ـي ــد مــن
الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .% 5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
وكياله املحاميان هال روفــايــل وبسام
كرم املنفذ عليهما :جمال حسن لطيف
 محمد جمال لطيفال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد ق ــرض ج ــدول
تسديد وكشفي حساب واتفاقية فتح
الحسابات بقيمة /126.000.318/ل.ل.
و/485.551/ل.ل .موثقني بعقد تأمني
ع ـ ـق ـ ــاري درج ـ ـ ـ ــة اول ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدا الـ ــرسـ ــوم
والفوائد.
ت ـطــرح ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
للمرة الخامسة العقار  /469/تلكري
خـ ــاصـ ــة املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه ج ـ ـمـ ــال ح ـســن
لطيف والــذي يقع بــأول بلدة تلمعيان
ب ـم ـح ــاذاة ال ـط ــري ــق ال ـع ــام الـ ــذي يــربــط
ال ـح ـي ـصــة ب ــال ـع ـب ــودي ــة ب ــات ـج ــاه ب ـلــدة
تلمعيان وه ــو عـقــار مـفــرز عــن العقار
رقــم  /382/تلكيري يقع ضمن منطقة
سكنية احياء شعبية عليه بناء مؤلف
مــن طــابــق ارض ــي يحتوي على مدخل
ومـ ــوزع وغــرف ـتــي ن ــوم وغ ــرف ــة جـلــوس
وص ـ ــال ـ ــون وح ـ ـمـ ــام ومـ ـطـ ـب ــخ وش ــرف ــة

صغيرة ودرج يؤدي الى السطح مبلط
بالط موزاييك وطني وشبابيك حديد
ب ــاب مــدخــل خـشــب واملـطـبــخ والـحـمــام
من السيراميك الوطني مساحة املنزل
حوالي /150/م.2
مساحة العقار/980/ :م 2يحده غربًا:
ً
الـعـقــار  ،/474/شــرقــا وش ـم ــاال :طريق
عام ،جنوبًا :العقار ./470/
ال ـت ـخ ـمــن/180.000.000/ :ل.ل .بــدل
الطرح املخفض/60.230.000/ :ل.ل.
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2015/9/28 :
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
2015/10/31
موعد املزايدة ومكانها :االثنني الواقع
ف ــي  2019/6/24ال ـس ــاع ــة  1:30بـعــد
الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
ل ـلــراغــب ال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة دفـ ــع بــدل
ال ـطــرح نـقـدًا أو تـقــديــم كـفــالــة قانونية
ً
وافـ ـي ــة واتـ ـخ ــاذ م ـح ــا الق ــام ـت ــه ضمن
نـ ـط ــاق دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ح ـل ـب ــا اذا ك ــان
مـقـيـمــا خــارج ـهــا واال ع ــد قـلــم ال ــدائ ــرة
م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،ودفـ ــع عـ ــاوة على
البدل مبلغ  /1.000.000/ل.ل .كنفقات
وعـلــى ال ـشــاري رس ــم ال ــداللــة واالحــالــة
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2014/459
امل ـن ـفــذ :االع ـت ـم ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ش.م.ل- .
وكيله املحامي عادل معكرون.
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :انـ ـ ـط ـ ــوان ودي ـ ـ ــع ضـ ــو -
بواسطة رئيس القلم.
السند التنفيذي :قرار اللجنة القضائية
ال ـن ــاظ ــرة ف ــي ال ـخ ــاف ــات ال ـنــاش ـئــة عن
تطبيق قــوانــن االس ـكــان رقــم االســاس
/1456ل.ق 2013/ .تاريخ .2014/2/4
تاريخ محضر الوصف.2017/3/29 :
تاريخ تسجيله.2017/6/19 :
املـطــروح للبيع :القسم  /5/من العقار
 /846/م ــزرع ــة ب ـيــت ال ـش ـع ــار ،غــرفـتــي
نوم ودار وطعام ومطبخ وحمام ،يقع
فــي السفلي االول ،مساحته /92/م.م.
ي ـش ـتــرك بـمـلـكـيــة ال ـح ــق امل ـخ ـت ـلــف رقــم
واحـ ــد ،مـنـتـفــع ب ــامل ــرور عـلــى الـطــرقــات
الـخــاصــة رق ــم  /859/و ،/872/تأمني
درجــة اولــى ملصلح االعتماد اللبناني

ش.م.ل .واملؤسسة العامة لالسكان لقاء
مبلغ /225.000.000/ل.ل .زيــادة عامل
االس ـت ـث ـمــار مـســاحــة مـئـتــان وارب ـع ــون
ونـ ـص ــف بـ ـم ــوج ــب كـ ـت ــاب الـ ـصـ ـن ــدوق
املستقل ،محضر وصف رقم .2014/459
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/119600/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح/71760/ :دوالر أميركي.
امل ـ ــزاي ـ ــدة :س ـت ـج ــري يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة فــي
 2019/6/14الساعة العاشرة صباحًا
امام رئيس دائرة التنفيذ وفي محكمة
املــن .فعلى راغــب الشراء ان يــودع قبل
املباشرة باملزاد قيمة الطرح او تقديم
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة وخ ــال ثــاثــة اي ــام تلي
االحــالــة ،عليه ايــداع كامل الثمن تحت
طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال ف ـع ـلــى ع ـه ــدت ــه ف ـي ـض ـمــن الـنـقــص
وال يستفيد مــن الــزيــادة وعـلـيــه خــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا دفـ ــع ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
رقم املعاملة2015/673 :
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :جـ ـ ــورج ت ــام ــر  -رح ـبــة
واب ــراهـ ـي ــم وس ـم ـع ــان انـ ـط ــون روف ــاي ــل
وانطون سمعان روفايل  -بيت مالت
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض وكشف
ح ـس ــاب مــوث ـقــن بـعـقــد ت ــأم ــن ع ـقــاري
بقيمة /237.733.951/ل.ل .عدا الرسوم
والفوائد
ت ـطــرح ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
كامل العقار  /1357/بيت مالت خاصة
املنفذ عليهما سمعان وابراهيم انطون
روفـ ــايـ ــل م ـل ــك رقـ ـب ــة واملـ ـنـ ـف ــذ وامل ـن ـف ــذ
عليه انطون سمعان روفايل استثمار
 2400سهمًا ويبعد كثيرًا عــن البيوت
السكنية وال يمكن الوصول بالسيارة
كـ ــون ال ـط ــري ــق حــرج ـيــة وغ ـي ــر مـعـبــدة
يوجد ضمنه بعض االشجار الحرجية
وانه ارض مهملة.
مساحته/2618/ :م ،2يحده غربًا :طريق
ً
عـ ــام ،ش ــرق ــا :ال ـع ـقــار  ،/1359/ش ـم ــاال:
العقار  ،/1356/جنوبًا :العقار ./1358/
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ال ـت ـخ ـمــن/39270/ :د.أ .بـ ــدل ال ـط ــرح:
/23562/د.أ.
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :اإلثـ ـن ــن
 2019/5/6الـســاعــة  1بعد الظهر أمــام
رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
ل ـل ــراغ ــب ال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة دفـ ــع بــدل
الـ ـط ــرح املـ ـح ــدد ن ـق ـدًا أو ت ـقــديــم كـفــالــة
قانونية وافـيــة وات ـخــاذ محال إلقامته
ضمن نطاق دائــرة تنفيذ حلبا إذا كان
مـقـيـمــا خــارج ـهــا وإال ع ــد ق ـلــم ال ــدائ ــرة
م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،ودفـ ــع عـ ــاوة على
الـبــدل مبلغ  1,000,000/ل.ل /كنفقات
تــدفــع امــانــة بــاســم دائـ ــرة تنفيذ حلبا
وع ـلــى ال ـش ــاري رس ــم ال ــدالل ــة واالحــالــة
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/3/26على املتهمة ماري استبان
س ــراي ــدا دي ــان سـجــل /414وادي خــالــد
جنسيتها لبنانية محل اقامتها برج
حـمــود  -ش ط ــراد ق ــرب صـيــدلـيــة طــراد
بـنــايــة امل ــدع ــو هــانــي عـبــد املـنـعــم سعد
ط  -أرضــي والدتها كنار عمرها 1961
اوق ـفــت غـيــابـيــا ب ـتــاريــخ ف ــارة مــن وجــه
العدالة بالعقوبة التالية سبع سنوات
اشغال شاقة ومليون غرامة.
وفقًا للمواد  200/443/440مــن قانون
العقوبات .الرتكابه جناية ترويج عملة
ّ
مزورة
وق ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/27
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 622
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/3/26ع ـلــى امل ـت ـهــم ع ـلــي خليل
م ـظ ـل ــوم س ـج ــل  15ب ــريـ ـت ــال جـنـسـيـتــه
لـبـنــانــي م ـحــل اقــام ـتــه بــري ـتــال وال ــدت ــه
مريم عمره  1972اوقف غيابيًا بتاريخ
 2016/10/18وهو فار من وجه العدالة
بــالـعـقــوبــة ال ـتــال ـيــة خـمـســة ع ـشــر عــامــا
اشغال شاقة ومليوني غرامة.
وفـ ـق ــا لـ ـلـ ـم ــواد  443/440مـ ــن ق ــان ــون
العقوبات .الرتكابه جناية ترويج عملة
ّ
مزورة
وق ـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/27
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 622
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/3/26عـلــى املـتـهـمــة أم ــل محمد
علي طه عبابنة جنسيتها اردنية محل
اقامتها فندق الريفييرا  -غرفة  203ط -
 2والدتها منزومة عمرها  1975اوقفت
اداريـ ـ ـ ــا ب ـت ــاري ــخ  2016/9/27واخ ـل ــي
سبيلها بتاريخ  2017/3/10وهي فارة
من وجه العدالة .بالعقوبة التالية سبع
سنوات اشغال شاقة ومليون غرامة.
وفقًا للمواد  200/443/440من قانون
العقوبات .الرتكابه جناية ترويج عملة
ّ
مزورة
وق ـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/27
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 622
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خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـق ــد ح ـك ـم ــت ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/3/26على املتهم الياس خليل
م ـظ ـلــوم س ـجــل  15ب ــري ـت ــال جنسيته
لـبـنــانــي مـحــل اقــامـتــه بــريـتــال والــدتــه
مريم عمره  1974اوقف غيابيًا بتاريخ
 2016/10/18وه ـ ــو ف ـ ــار م ـ ــن وج ــه
العدالة بالعقوبة التالية خمسة عشر
عامًا اشغال شاقة ومليوني غرامة.
وفـ ـق ــا لـ ـلـ ـم ــواد  443/440م ــن ق ــان ــون
ال ـع ـق ــوب ــات .الرت ـك ــاب ــه ج ـنــايــة تــرويــج
عملة ّ
مزورة
وق ــررت اسـقــاطــه مــن الـحـقــوق املدنية
وعـيـنــت ل ــه قـيـمــا الدارة ام ــوال ــه طيلة
مدة فراره.
في 2019/3/27
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 622
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد ل ـت ــأه ـي ــل ان ـظ ـم ــة
ال ـح ـم ــاي ــة ال ـف ــرق ـي ــة ل ـق ـض ـبــان ال ـتــوتــر
ال ـ ـع ـ ــال ـ ــي لـ ـ ـ ـ ـ ــزوم صـ ـ ـي ـ ــان ـ ــة م ـ ــرح ـ ــات
الـحـمــايــة الـفــرقـيــة فــي بـعــض محطات
التحويل الرئيسية وتبديل املرحالت
ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ن ـ ـ ـ ــوع ،500 ABB REB
مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج الـ ـ ـع ـ ــروض رق ــم
ث4د1465/ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ  ،2019/2/13قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2019/5/10
عـنــد نـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /150 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/4/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 623
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض العائد لنقل محوالت القدرة
فـ ــي م ـح ـط ــات ال ـت ـح ــوي ــل ال ــرئ ـي ـس ـي ــة،
مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج الـ ـ ـع ـ ــروض رق ــم
ث4د 125/تاريخ  ،2019/1/8قد مددت
لغاية يــوم الجمعة  2019/5/10عند
نهاية ال ــدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /100 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/4/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 624

إعالن مزايدة
ص ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ جـ ــب جـنــن
(الرئيس التقي)
املنفذ :شركة منتجات الهيدروكاربون
"هيبكو" ش.م.ل /بوكالة املحامي نور
الدين قبالن.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :م ـح ـمــد وع ـل ــي ج ـمــال
السيد  -املرج
السند التنفيذي :تنفذ الشركة املنفذة
بوجه املنفذ عليه في املعاملة التنفيذية
رقم أساس  2015/12استنابات الواردة
مـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت ت ـح ــت رق ــم
 2014/2720بتاريخ  28/5/2015سند
دين بقيمة  800466.04د.أ .لبيع حصتي
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا ف ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /10
حريمه الصغرى باملزاد العلني.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة :الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فــي
 2019/5/7الـســاعــة  12ظـهـرًا فــي قاعة
املحكمة.
املـطــروح للبيع :حصتي املنفذ عليهما
في العقار  /10حريمه الصغرى.
مساحة الحصتني ومحتويات العقار:
/137933.33م 2والـعـقــار قسمان :يمني
وآخـ ــر ال ــى ال ـي ـس ــار ،وع ـنــد امل ــدخ ــل الــى
ال ـي ـمــن يــوجــد م ـنــزل مــؤلــف م ــن طــابــق
واحد وهو قديم يتجاوز عمره  45عاما
وه ــو م ــن االس ـم ـنــت وف ـي ــه ث ــاث غ ــرف،
ومطبخ وحـمــام ورواق صغير ،وتقدر
مـســاحـتــه ب ـحــوالــى /100م 2وبــات ـجــاه
ال ـشــرق بـمـســافــة حــوالــى /400م يوجد
م ـ ـنـ ــزل آخـ ـ ــر قـ ـي ــد االن ـ ـش ـ ــاء مـ ــؤلـ ــف مــن
ثالثة طوابق ودرج ال يــزال غير منجز،
ومقطع باللنب والـطــابـقــان االوالن منه
م ـس ــاح ــة ك ــل م ـن ـه ـمــا ح ــوال ــى /200م2
والسطح االخـيــر مساحته حــوالــى /55
ً
م 2ون ــزوال بــاتـجــاه الـشــرق يــوجــد بناء
ع ـب ــارة ع ــن فـيــا قــديـمــة مــرمـمــة حديثًا
ف ــي ال ـع ــام  2006اص ـبــح بــوضــع ممتاز
وسقفها من القرميد االحمر وجدرانها
مكسوة بالحجر الطبيعي ،وهي مؤلفة
مــن طــابـقــن وب ــرن ــدات واس ـعــة ويــوجــد
ح ــول ـه ــا ح ــدي ـق ــة ف ـي ـهــا ب ـع ــض االزهـ ـ ــار
والـ ــرب ـ ـيـ ــع ،ومـ ـس ــاح ــة كـ ــل ط ــاب ــق فـيـهــا
مايتا وخمسون مترا مربعا وكذلك ان
كــل طــابــق مــؤلــف مــن  4غ ــرف ،وصــالــون
وب ــرن ــدات ومـطـبــخ وح ـمــام وف ــي الـغــرب
منه يــوجــد مسبح بـطــول  16م وعــرض
 4.5م وهو بحالة جيدة جدًا ومغروس
حوله الربيع بالقرب منه ايضا يوجد
بـنــاء مــؤلــف مــن مـطـبــخ صـغـيــر وحـمــام
صغير وصــالــون بـطــول 10م وع ــرض 4
م ،واجهته الشمالية من الزجاج وباقي
الجهات ملبسة بالحجر الطبيعي من
الــداخــل وكــذلــك يوجد غرفة نــوم بطول
4م ،وعـ ــرض  4م ،وي ـس ـكــن ه ــذه الـفـيــا
محمد جمال السيد وبعد هذه الفيال الى
اليسار طريق داخلي تصل الــى مزرعة
للخيول والطيور والـحـيــوانــات طولها
 30وعــرضـهــا 8م ،وجــدران ـهــا مــن اللنب
بعضها مغلوف وسقفها من التوتياء،
وب ــاالت ـج ــاه ن ـحــو ال ـش ــرق اي ـضــا تــوجــد
مــزرعــة اخ ــرى وه ــي ع ـبــارة عــن ج ــدران
من اللنب وسقفها من التوتياء لناحية
الشمال وتستعمل كموقف للحيوانات
تقدر مساحتها بحوالى  180م 2والــى
جانبها لناحية الشرق يوجد منزل من
االسمنت مساحته حوالى  125م 2وهو
متوسط الحال ،يستعمله بعض العمال
م ــؤل ــف م ــن  3غ ـ ــرف وم ـط ـب ــخ وحـ ـم ــام،
وبعد املنزل توجد ايضًا مزرعة اخرى
جدرانها من اللنب وسقفها من التوتياء
مساحتها حوالى  300م 2وفــي الجهة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ل ـل ـع ـقــار غ ـي ـضــة م ــن شـجــر
الحور وتقدر مساحتها بحوالى 2500
م 2ويــوجــد خـنــدق غميق يقطع العقار
بالعرض من الشمال الى الجنوب ،وهو
عبارة عن جدول مياه يسقي املزروعات
املــوجــودة فــي الـعـقــار .وان شكل العقار
مـسـتـطـيــل وارض ـ ــه س ـه ـل ـيــة مـنـبـسـطــة،
وان القسم الشرقي منه مــزروع بالقمح
وال ـق ـســم ال ـغــربــي ب ـطــول ح ــوال ــى  800م
مغروسًا بأشجار التفاح والدراق وذلك
عـلــى جــانـبــي الـطــريــق الــداخ ـلــي للعقار
وتـحـيــط بــالـعـقــار خ ـنــادق مــن الـجـهــات
الشمالية والشرقية والجنوبية والجهة

الشرقية تصل لحدود خراج ارض بلدة
مجدل عنجر وتصل الى معمل السكر.
الحقوق العينية:
 حق انتفاع او ارتفاق :يسقى من مياهنهر الغزيل بواسطة آلــة رافعة مرتكزة
على النهر باملعاملة الفنية بملف.1
 حق انتفاع او ارتفاق لهذا العقار حقاالنتفاع بالري من املياه الكائنة ضمن
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  1267م ــن م ـن ـط ـقــة م ـجــدل
عـنـجــر بـمـلـفــه ،ال ـع ـقــارات املـنـتـفـعــة،10 :
والعقارات املرتفقة .1267
 حق انتفاع او ارتفاق :وينتفع بالريومــد القساطل تحت األرض مــن العقار
 ،1267العقارات املنتفعة 10 :والعقارات
املرتفقة.1267 :
 ق ـي ــد اح ـت ـي ــاط ــي ب ـ ـ ــورود إش ـ ـ ــارة قـيــداح ـت ـي ــاط ــي ع ـل ــى ح ـص ــة م ـح ـمــد ج ـمــال
ال ـس ـي ــد مل ـص ـل ـحــة آسـ ـي ــا ع ـب ــد الــرح ـمــن
ال ـس ـي ــد ،س ـجــل اح ـت ـيــاط ـيــا ل ـضــم افـ ــادة
عقارية وصــورة طبق االصــل للوكاالت
أعيد ملعاون البقاع الغربي.
 ق ـي ــد اح ـت ـي ــاط ــي لـ ـ ــورود إشـ ـ ــارة قـيــداحتياطي على حصة علي جمال السيد
مل ـص ـل ـحــة عـ ـل ــي جـ ـم ــال الـ ـسـ ـي ــد ،سـجــل
احتياطيًا لضم اف ــادة عقارية وصــورة
ط ـب ــق االصـ ـ ــل لـ ـل ــوك ــاالت أع ـي ــد مل ـع ــاون
البقاع الغربي.
 اشتراك بالحجز من فينيسيا بنك ضدشــركــة ال ـهــدف ص ــادر عــن دائـ ــرة تنفيذ
بيروت رقم .2014/2422
 ح ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي مـ ــن دائـ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذبيروت عدد  2015/136من بنك بيروت
والـ ـب ــاد ال ـعــرب ـيــة ش.م.ل بــوجــه احـمــد
السيد ورفاقه.
 ق ـصــر ح ــق ال ـت ـص ــرف :ورد تـعـهــد منشركة منتجات الهيدروكاربون "هيبكو"
ش.م.ل .بعدم التصرف بهذا العقار من
قبل مالكي العقار احمد ومحمد وعلي
الـسـيــد ضـمــانــا لـتـســديــد حـســاب شركة
ليمار للمحروقات بالتعهد بملفه.
 إشـ ـ ـ ـ ــارة ام ـ ـت ـ ـيـ ــاز لـ ـص ــال ــح ال ـخ ــزي ـن ــةالـلـبـنــانـيــة رق ــم  2014/284عـلــى حصة
علي جمال السيد بملف .1
 ح ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي ب ــرق ــم 2014/943ت ــاري ــخ  2014/11/13م ـص ــدر الـحـجــز
دائــرة تنفيذ بيروت ،الحاجز فينيسيا
بنك ش.م.ل .املحجوز عليه :احمد جمال
السيد ،جمال علي السيد ،شركة ليمار
للمحروقات.
 حـجــز تنفيذي بــرقــم  2015/7بملفهتاريخ االشارة  2015/2/4مصدر الحجز
تنفيذ جب جنني ،الحاجز شركة اغوانا
ش.م.م .واملـحـجــوز عليه احـمــد وجمال
السيد ،وشركة ليمار للمحروقات.
 حجز تنفيذي رقم  2014/2720تاريخ 2015/2/3م ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـيــروت،
الحاجز شركة منتجات الهيدروكاربون
هـيـبـكــو ش.م.ل .امل ـح ـجــوز عـلـيــه احـمــد
وعلي ومحمد السيد.
 ح ـ ـ ـجـ ـ ــز تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي حـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـح ـ ـجـ ــزاالحـتـيــاطــي  2014/943ومـسـجــل برقم
يــومــي  2014/2057ال ــى حـجــز تنفيذي
باملعاملة التنفيذية رقــم ،2014/2422
ت ــاري ــخ االش ـ ـ ــارة  ،2015/4/14مـصــدر
الـحـجــز دائـ ــرة تنفيذ ب ـي ــروت ،الـحــاجــز
فينيسيا بـنــك ش.م.ل .امل ـح ـجــوز عليه
احمد وعلي ومحمد السيد.
ح ـج ــز ت ـن ـف ـي ــذي رق ـ ــم  2015/7ت ــاري ــخ
 2015/6/10مـ ــن ت ـن ـف ـيــذ جـ ــب ج ـنــن،
الحاجز شركة منتجات الهيدروكاربون
هـيـبـكــو ش.م.ل .امل ـح ـجــوز عـلـيــه احـمــد
وعلي ومحمد السيد.
ح ـج ــز ت ـن ـف ـي ــذي تـ ــاريـ ــخ 2015/6/10
م ــن تـنـفـيــذ ج ــب ج ـنــن ،ال ـحــاجــز شــركــة
ب ــرك ــس ب ـت ــرول ـي ــوم ك ــوم ـب ــان ــي ش.م.م.
امل ـح ـج ــوز ع ـل ـيــه م ـح ـمــد ال ـس ـي ــد ،حـجــز
تنفيذي اشتراك بالحجز رقم 2015/12
تـ ــاريـ ــخ  2015/6/17مـ ــن ت ـن ـف ـيــذ جــب
جنني ،الحاجز شركة بركس بتروليوم
كومباني ش.م.م .املحجوز عليه محمد
السيد.
 مـحـضــر وص ــف الـعـقــار بملفه تــاريــخ 30/7/2015مـ ــن ت ـن ـف ـي ــذ جـ ــب جـنــن
الحاجز شركة منتجات الهيدروكاربون
هـيـبـكــو ش.م.ل .امل ـح ـجــوز عـلـيــه احـمــد
وعلي ومحمد السيد.

إشتراك بالحجز صادر عن دائرة تنفيذ
ج ـ ــب جـ ـن ــن م ـ ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوط ـن ــي
ل ـل ـض ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ــوج ــه ل ـي ـمــار
للمحروقات في املعاملة .2015/12
 قيد احتياطي استحضار دعوى ضدرفيق الغندور ورفــاقــه عــدد 995/1014
لدى القاضي املنفرد العقاري في زحلة.
قيمة التخمني/3281800/ :د.أ.
قيمة الطرح/1037119.5/ :د.أ.
شروط املزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ج ــب ج ـنــن قيمة
ال ـط ــرح ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او لــدى
مصرف مقبول او تقديم كفالة معادلة
وعليه اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق
دائ ــرة تنفيذ جــب جـنــن ،اذا لــم يكن له
مـقــام فـيــه ،وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة اي ــام من
صــدور قــرار االحــالــة اي ــداع الثمن تحت
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الــزيــادة ،وعليه خــال عشرين يوما من
تــاريــخ صــدور قــرار االحــالــة دفــع جميع
الرسوم بما فيها رسم الداللة.
رئيس القلم باالنابة
خالد التراس
 4نيسان 2019
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة العقارية ـ ـ السابعة
برئاسة القاضي ناتالي الهبر
وعضوية القاضيني الضيقة ومرعشلي

رقم االوراق2017/106 :
ال ـج ـهــة امل ــدع ـي ــة :مـحـمــد وع ـم ــر ونــديــن
احمد شهاب
الـجـهــة املــدعــى عـلـيـهــا :عـبــدالـلــه حسني
الـســواح وأن ــور حسني الـســواح وشركة
مـمـتــاز ونـصــولــي لــاسـتـثـمــار والـعـقــار
ش.م.ل.
الجهة املطلوب ابالغها ملجهولية محل
االقامة:
عـبــدالـلــه حـســن ال ـســواح وان ــور حسني
السواح
االوراق املطلوب ابالغها :االستحضار
املـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة املـ ــدع ـ ـيـ ــة ب ـت ــاري ــخ
 2017/2/27ت ـحــت ال ــرق ــم 2017/106
والذي تطلب بموجبه:
اص ـ ــدار ال ـح ـكــم بـتـسـجـيــل ال ـق ـســم /8/
ثمانية في العقار رقــم  /1295/منطقة
رأس ب ـ ـيـ ــروت الـ ـعـ ـق ــاري ــة فـ ــي ال ـس ـجــل
العقاري على اسم املدعني وفقًا للتقسيم
ّ
املبي في عقد البيع املمسوح اي /960/
س ـه ـم ــا ل ـك ــل مـ ــن م ـح ـم ــد وعـ ـم ــر اح ـمــد
ش ـهــاب و /480/سـهـمــا ل ـنــاديــن احـمــد
شهاب وتضمني املدعى عليهم الرسوم
واملصاريف.
فـيـقـتـضــي عـلـيـكــم ال ـح ـض ــور الـ ــى قلم
امل ـح ـك ـمــة او ارسـ ـ ــال م ــن ي ـن ــوب عنكم
ً
بموجب سند قانوني مصدق اصــوال
لتبلغ واسـتــام االوراق الـخــاصــة بكم
وذلـ ـ ــك فـ ــي م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا تـلــي
تاريخ النشر االخير.
بيروت في  - 5نيسان 2019
رئيس القلم
بشرى البستاني

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل  -دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر
ً
هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية:
رقم املكلف
اسم املكلف
جمعية الهداية واالرشاد العلمية – مدرسة الهدى 190785
221435
منى علي حسني
247690
حسن مهدي الزين
الشركة اللبنانية للصناعة والتجارة ش.م.م 421712
1180282
جميل حسن جبق
2023715
 J'aime l'eauش.م.م.
2137182
صالح محمد زعيتر
2629564
زينب محمد عالم
3258192
جمعية الفداء
3462819
علي احمد شداد
3543767
محمد احمد عواضه

رقم البريد املضمون
RR192508721LB
RR192508704LB
RR192508735LB
RR192508810LB
RR192508678LB
RR192508749LB
RR192508942LB
RR192508718LB
RR192508695LB
RR192508806LB
RR192508633LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل
ابراهيم همدرالتكليف 538
تبليغ قرارات استمالك
إن لجنة إستمالك جبل لبنان الشمالي االبتدائية وبناء لطلب بلدية فتقا وتنفيذًا
للمرسوم  2015/2277تبلغ كل من:
رقم العقار
اسم املالك
 730فتقا
مالك العقار
نزيه رامز االسطا جورج اميل فارس  729فتقا
 469فتقا
مالك العقار
 757فتقا
مالك العقار
 751فتقا
غازي فريد كرم
 464فتقا
هنري وفريد جميل نعيم
 470فتقا
ايفون ميخايل الزغبي
 577فتقا
مالك العقار
 564فتقا
خليل شكري صوما
السمو امللكي االمير مقرن بن عبد العزيز  651فتقا

رقم القرار
2019/153
2019/154
2019/155
2019/156
2019/158
2019/159
2019/160
2019/161
2019/162
2019/163

قيمة التعويض
ال تعويض
ال تعويض
ال تعويض
 1.500.000ل.ل.
ال تعويض
 136.850.000ل.ل.
ال تعويض
ال تعويض
ال تعويض
ال تعويض

هذا مع االشارة الى ان مهلة االستئناف هي ثالثون يومًا تلي تاريخ التبليغ.
كاتب اللجنة
الكاتب خليل عازار

