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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب بهجت يوسف الربيع وكيل عــواد
بن كامل عــواد سندي ملكية بدل ضائع
للعقارين  2167و 2214عانوت.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب سمير حيدر عسيران ملوكلته ناظك
تــوفـيــق ع ـس ـيــران بــاالصــالــة ع ــن نفسها
وبــوكــال ـت ـهــا ع ــن ح ـيــدر رؤوف عـسـيــران
شهادات قيد بــدل ضائع لحصتهما في
العقارات رقم  8و 9و 1249كفرحتى.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسني علي عيد لحصته بالعقار
 1718مـعــركــة وملــوكـلــه عـلــي حـســن عيد
بالعقار  1898معركة سندات تمليك بدل
ضائع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
طـلــب مـحـمــد أب ــو ع ــون بــالــوكــالــة اثـبــات
بـيــانــات والـ ــده اح ـمــد عـلــي اب ــو ع ــون في
العقار  1468بنواتي.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي عيد جهاد بخعازي وكيل
رولــي جــورج االشقر بصفتها احد ورثة
ج ــورج داود االشـقــر سـنــدات ملكية بدل
ضــائــع ع ــن حـصـتــه ف ــي ال ـع ـق ــارات 1203
و 1167و 1166ب ــرج ال ـبــراج ـنــة وبـصـفــة
املـحــامــي وكـيــل هــا ع ــادل فــرح بصفتها
اح ــد ورثـ ــة روب ـي ــر جـ ــورج االش ـق ــر سند
ملكية بلد ضائع عن حصته في العقار
 2048شويت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلبت زبـيــده علي اليحفوفي بوكالتها
عـ ــن وداد ط ــاه ــر الـ ـخـ ـي ــاط وب ـص ـف ـت ـهــا
اح ــدى ورث ــة عـلــي مـصـطـفــى اليحفوفي
سندي تمليك بــدل عن ضائع عن حصة
مــوكـلـتـهــا  /وداد طــاهــر الـخـيــاط زوجــة
علي اليحفوفي وعن حصة مورثها علي
مصطفى اليحفوفي بالقسم  6من العقار
 257مصيطبة.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب أحـمــد سليمان عــز الــديــن بوكالته
ع ــن لـيـنــا عـلــي ش ـمــوط ملــورثـتـهــا سلمى
كــامــل عـسـيــران سند بــدل ضــائــع للعقار
 127عني ابو عبدالله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـ ـل ــب م ـح ـم ــد ابـ ــراه ـ ـيـ ــم خ ـل ـي ــل مل ــوك ـل ــه
ابراهيم محمد خليل سندات بدل ضائع
لألقسام  4و 6و 9و 10و 11من العقار 758
بيسارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن

من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب مـحـمــد اح ـمــد قـنــديــل بــوكــالـتــه عن
زاه ـ ــره عـلــي ســامــي بـصـفـتـهــا مشترية
س ـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار  10/919مية
ومية باسم كوكب نمر محمود.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب أحمد توفيق قنديل وكيل سماحة
املفتي الشيخ سليم ســوســان سند بدل
ضــائــع لــوقــف ابــو عــزه الـتـجــاري بتولية
دائـ ــرة االوقـ ــاف فــي ص ـيــدا بــالـعـقــار 611
الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
مــوجــه ال ــى املـنـفــذ عليها :نـســريــن عبدو
نخلة املجهولة محل االقامة
تـنــذركــي هــذه الــدائــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2019/2380املتكونة بينك وبني جمعية
املالكني العامة للعقار رقم  1751منطقة
بعبدا بخالل  /25/يومًا من تاريخ النشر
واتخاذ محل إقامة مختار ضمن نطاق
ال ــدائ ــرة وإال ُع ــد قـلـمـهــا م ـقــامــا مـخـتــارًا
تتبلغني بواسطته كــل االوراق املوجهة
إليكي في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
أحمد أبو حشفة
تبليغ مجهول مقام
محكمة الــدرجــة األول ــى فــي جـبــل لبنان
بـ ـعـ ـب ــدا ال ـ ـغـ ــرفـ ــة الـ ـ ـن ـ ــاظ ـ ــرة ب ــال ـق ـض ــاي ــا
العقارية برئاسة القاضي محمد وسام
املرتضى تدعو املستدعى ضدهم سامي
ام ـي ــل ع ـيــد ونـ ـج ــاة وري ـ ــم ع ـس ـكــر لتبلغ
أوراق االسـتــدعــاء  2014/730املـقــدم من
املستدعي ناجي اميل عيد والــرامــي الى
ازالة الشيوع في العقار /5370عاليه.
يـجــب ح ـضــوركــم إل ــى قـلــم ه ــذه املحكمة
لتبلغ األوراق خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر وإال فكل تبليغ لكم في
قـلــم املحكمة ولـصـقــا عـلــى ب ــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9:30تـ ــاريـ ــخ 2020/2/12
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـق ــوى األم ــن
الداخلي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ل ـت ـلــزيــم بـ ـن ــادق مــع
متمماتها .للراغبني ،االطــاع على دفتر
ال ـشــروط الـخــاص على املــوقــع www.isf.
 gov.lbوتقديم الـعــروض لغاية الساعة
( )14:30تاريخ .2020/2/11
بيروت في 2020/1/15
رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 68
إعالن
إس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ـ ــروض ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء م ـ ــول ـ ــدات
كـهــربــائـيــة ل ــزوم مـعـهــدي ش ـهــداء البقاع
ال ـغــربــي  -سـحـمــر ومـعـهــد ج ـبــاع الفني
ومدرسة شهداء الزرارية  -صير الغربية
الفنية.
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مـ ــن ي ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه ،2020/01/30
تـجــري املــديــريــة الـعــامــة للتعليم املهني
والتقني إستدراج عروض لشراء مولدات
كـهــربــائـيــة ل ــزوم مـعـهــدي ش ـهــداء البقاع
ال ـغــربــي  -سـحـمــر ومـعـهــد ج ـبــاع الفني
ومدرسة شهداء الزرارية  -صير الغربية
الفنية.
ُ
ت ـ ـقـ ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض خ ـ ــال أوقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
الرسمي الى قلم املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني الــدكــوانــة وفـقــا ملــا ّ
نص
عـلـيــه دف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخــاص املــوضــوع
لـهــذه الغاية على أن يصل الـعــرض قبل
الساعة الخامسة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق ال ـيــوم املـحــدد إلج ــراء اإلس ـتــدراج
ويرفض كل عرض ُي ّ
ُ
قدم بعد هذا التاريخ.

الدكوانة في 20 :كانون الثاني 2020
املديرة العامة للتعليم املهني والتقني
بالتكليف
د .هنادي بري
التكليف 74
إعالن
إعـ ـ ـ ــان ع ـ ــن مـ ـ ــزايـ ـ ــدة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـلــزيــم
استثمار كافيتريا
ف ــي ك ــل م ــن امل ـع ــاه ــد وامل ـ ـ ـ ــدارس الـفـنـيــة
التالية
املعهد الفني التربوي طرابلس  -مدرسة
دير القمر الفنية  -معهد البداوي الفني
 مـعـهــد مـيـمــس ال ـف ـنــي  -م ــدرس ــة زحـلــةالفنية -
فــي تمام الساعة العاشرة مــن قبل ظهر
ي ــوم الـجـمـعــة ال ــواق ــع فـيــه ،2020/1/31
يـجــري الـصـنــدوق الــداخـلــي فــي املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني مزايدة
عمومية لتلزيم استثمار كافيتريا في
كل من املعاهد الفنية املذكورة أعاله.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى قـ ـل ــم الـ ـصـ ـن ــدوق
الــداخ ـلــي للتعليم املـهـنــي والـتـقـنــي في
الــدكــوانــة وفـقــا لــدفـتــر ال ـشــروط الـخــاص
واملعد لهذه الغاية والذي يمكن الحصول
عليه من قلم الصندوق على ان تصل هذه
العروض قبل الساعة الثانية عشرة من
دوام آخــر يــوم عمل يسبق اليوم املحدد
إلجــراء املزايدة ويرفض كل عرض يصل
بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 8 :كانون الثاني 2020
رئيسة مجلس إدارة الصندوق الداخلي
املديرة العامة للتعليم املهني والتقني
بالتكليف
د .هنادي بري
التكليف 75
إعالن تلزيم
أع ـ ـمـ ــال ال ـت ـن ـظ ـي ــف فـ ــي ب ـع ــض امل ـك ــات ــب
واملراكز الجمركية
بطريقة استدراج العروض
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مـ ــن ي ــوم
الخميس الــواقــع فيه الـســادس مــن شهر
ُ
شباط مــن الـعــام الفني وعشرين ،تجري
املــديــريــة ال ـعــامــة لـلـجـمــارك ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية البنك العربي  -ساحة
ريـ ـ ـ ــاض الـ ـصـ ـل ــح  -شـ ـ ـ ــارع امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف -
ال ـط ــاب ــق ال ـس ــاب ــع  -م ـك ـتــب املـ ــراقـ ــب أول
لدائرة الشؤون املالية ،استدراج عروض
لتلزيم أعمال التنظيف في بعض املكاتب
واملراكز الجمركية.
الـتــأمــن امل ــؤق ــت :مبلغ  500.000/ل.ل/.
فـقــط خمسماية ال ــف لـيــرة لبنانية لكل
وحدة.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والحصول عليه من دائرة الشؤون املالية
 املديرية العامة للجمارك.ي ـجــب أن ت ـصــل الـ ـع ــروض الـ ــى ال ــدائ ــرة
املـ ــذكـ ــورة ق ـب ــل ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
بيروت في  17كانون الثاني 2020
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 73
وثيقة نشر خالصة حكم
ص ــادر ع ــن مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف املــدنـيــة
الـنــاظــرة فــي دع ــاوى الغش فــي بـيــروت -
الغرفة الرابعة عشرة املؤلفة من الرئيس
القاضي حبيب مزهر واملستشارين ادهم
قانصو ونادين ابو علوان.
رقم االساس2018/22 :
رقم القرار2019/79 :
تاريخ صدور الحكم2019/12/19 :
نوع الجرم :عدم إعالن أسعار
املدعي :الحق العام
املـ ــدعـ ــى ع ـل ـي ــه :ش ــرك ــة ف ــال ـي ــه بــارك ـي ـنــغ
سرفيسز «»V P S
املــواد املحكوم بها 6/120 ،25/119 :من
قانون حماية املستهلك
األوراق املطلوب نشرها:
خـ ـ ــاصـ ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــم ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 219/12/19وال ـقــاضــي بـتـغــريــم املــدعــى
عليها شركة فاليه باركينغ سرفيسز «V
 »P Sمبلغ مليون ليرة لبنانية وتدريكها
نفقات املحاكمة.
بيروت ،في 2020/1/20
مليس حاطوم

إعالن تبليغ سندًا ألحكام املادة  409أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
باملعاملة التنفيذية رقم 2019/312
للمنفذ عليه :جرجس يوسف عازار
بمقتضى املعاملة التنفيذية2019/312 :
املـنـفــذة بوجهك مــن املنفذ ولـيــم بطرس
بــوكــالــة األس ـت ــاذ ك ـمــال ب ـطــرس بموجب
حـكــم الـغــرفــة االبـتــدائـيــة بــالـشـمــال فصل
 2019/27تاريخ 2019/4/11
مــوضــوع :إزال ــة الشيوع بالعقار /168/
شكا.
يقتضي ح ـضــورك لقلم ال ــدائ ــرة بــالــذات
أو بالواسطة القانونية الستالم اإلنــذار
الـتـنـفـيــذي ومــرف ـقــاتــه واتـ ـخ ــاذ م ـقــام لك
ضـمــن نـطــاقـهــا وال ـج ــواب بمهلة  5أيــام
م ـه ـلــة االنـ ـ ـ ــذار و 20ي ــوم ــا م ـه ـلــة الـنـشــر
وبانقضائها يعتبر كل تبليغ لك ضمن
نطاقها صحيحًا ويصار متابعة التنفيذ
آلخر املراحل.
مأمور التنفيذ
أحمد أنس عثمان
إعالن بيع في املزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس أحمد حمود
رقم املعاملة2011/331 :
املنفذ :ف ــاروق املــذبــوح  -وكيله املحامي
محمد مظلوم.
املنفذ عليه :جــان غصيبة كـيــروز  -دير
األحمر.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي وقـيـمــة ال ــدي ــن :الحكم
ال ـ ـصـ ــادر مـ ــن الـ ـق ــاض ــي املـ ـنـ ـف ــرد امل ــدن ــي
ف ـ ــي ب ـع ـل ـب ــك اسـ ـ ـ ــاس  2006/277ق ـ ــرار
 2006/7ت ــاري ــخ  2006/1/30وامل ـصــدق
ب ـقــرار محكمة اسـتـئـنــاف بعلبك وكــذلــك
م ــن مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز وال ـق ــاض ــي ب ــإلــزام
املـنـفــذ عـلـيــه بــدفــع مـبـلــغ  4.361.65د.أ.
رصـيــد الــديــن املـبــن بــاالحـتـســاب تاريخ
 2019/3/12عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ التنفيذ2011/11/29 :
 تـ ـ ــاريـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار وال ـ ـح ـ ـجـ ــز:2012/1/25
 تاريخ قرار الحجز2011/12/27 : تاريخ تسجيله2012/1/23 : تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وصـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار:2016/4/11
 تاريخ تسجيله2016/4/21 :* بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
 2400 - 1سـهــم بــالـعـقــار رق ــم  - 650ديــر
األحمر  -ملك موقع القرية .العقار عبارة
عن قطعة ارض مزروعة بعض االشجار
املـثـمــرة وال ـ ــورود ويـفـصــل الـعـقــار حجر
مــن ال ـبــاطــون مــع تـصــويـنــة وم ــن الجهة
الـغــربـيــة يــوجــد م ـس ـتــودع م ــن الـبــاطــون
بـمـســاحــة  /408أم ـت ــار م ــرب ــع .ل ــه بــوابــة
حديدية لجهة الشمال وفــوق املستودع
لجهة الغرب.
يوجد غرفة باطون تستخدم كمستودع
مـ ــع ش ـم ـس ـيــة بـ ــاطـ ــون ك ــان ــت ت ـس ـت ـخــدم
كمحطة وتور حاليًا مقفلة ومعطلة.
 مساحته/1379/ :متر مربع ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ال ـع ـقــار رق ــم 657ً
وشــرقــا العقار  649وشـمــاال العقار 653
وجنوبًا العقارين .755 ،736
 ال ـح ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـيــة :ل ـه ــذا ال ـع ـق ــار حــقاالنتفاع بالري من مياه قرية عيناتا.
يــومــي  456تــاريــخ  1978/5/7استمالك
عـلــى ه ــذا الـعـقــار بـمــوجــب امل ــرس ــوم رقــم
 9685ت ــاري ــخ  1968/4/8امل ـح ـفــوظ في
مـحـضــر الـعـقــار رق ــم  79مــن منطقة ديــر
األحمر.
 يــومــي  228تــاريــخ  2012/1/23حجزتنفيذي رقم .2011/331
مصدر الحجز دائرة تنفيذ بعلبك.
الحاجز :فاروق املذبوح.
املحجوز عليه :جان غصيبة كيروز.
 يومي  1546تاريخ  2016/4/21محضروصف العقار مصدر الحجز دائرة تنفيذ
بعلبك رقم  2011/331بملفه.
الحاجز :فاروق املذبوح.
املحجوز عليه :جان غصيبة كيروز.
 التخمني بالدوالر األميركي.185450 :بدل الطرح بالدوالر األميركي.111270 :
* موعد جلسة املزايدة ومكان إجرائها:
نـهــار الخميس الــواقــع فيه 13/2/2020
الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام حضرة
القاضي املنفرد املدني في بعلبك رئيس
دائرة التنفيذ.
* شروط البيع:

النفقات املتوجب دفعها عالوة عن الثمن
طوابع االحالة ورسم الداللة للبلدية %5
وعـلــى راغـ ـ ــب ال ـشــراء الـحـضــور باملوعد
امل ـع ــن وان ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
الـتـنـفـيــذ ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لــدى
صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو احـ ـ ــد املـ ـص ــارف
املـقـبــولــة مبلغًا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـطــرح أو
تقديم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ
ل ـت ـخــولــه هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة ح ــق ال ــدخ ــول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
م ـخ ـتــارًا لــه وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة اي ــام من
ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع الـثـمــن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وعـلـيــه خ ــال عـشــريــن يــومــا من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة دف ــع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2019/753
املـنـفــذ :ادم ــون بــولــس اب ــو دي ــوان وكيله
املحامي سمير عبدالله.
املـنـفــذ عـلـيــه :سعيد ف ــردري ــرك اب ــو دبــس
وكيله املحامي كميل فنيانوس.
السند التنفيذي :قرار محكمة االستئناف
املدنية في جديدة املــن قــرار 2019/153
ً
ت ـ ــاري ـ ــخ  2019/7/2تـ ـحـ ـصـ ـي ــا مل ـب ـلــغ
/140000/دوالر أميركي عدا اللواحق.
تاريخ قرار تحول الحجز االحتياطي الى
حجز تنفيذي.2019/9/5 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ تـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــه2019/9/11 :
و.2019/9/12
املطروح للبيع:
 - 1العقار رقم  /59/الفريكة :قطعة ارض
ع ـل ـي ـهــا ب ـن ــاء س ـك ـنــي م ــن ط ــاب ــق سـفـلــي
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ص ــال ــون ض ـم ـنــه مـطـبــخ
وم ـ ـ ــوزع وغ ــرف ـت ــي ن ـ ــوم ب ـي ـن ـه ـمــا ح ـمــام
ومستودع على شكل غرفة مونة وحمام
ضـ ـي ــوف وغـ ــرفـ ــة خـ ــادمـ ــة مـ ــع حـمــامـهــا
ومـ ـسـ ـت ــودع وك ـ ـ ـ ــاراج سـ ـ ـي ـ ــارات وغ ــرف ــة
شــوفــاج وفـيــرنــدا وشــرفــة وت ــراس ودرج
داخلي الى الطابق االرضي الذي يحتوي
عـلــى مــدخــل وصــالــون وط ـعــام وجـلــوس
وم ـمــريــن وارب ـ ــع غ ــرف اح ــداه ــا مــاسـتــر
وح ـ ـمـ ــامـ ــن وحـ ـ ـم ـ ــام ض ـ ـيـ ــوف وم ـط ـبــخ
وش ــرفـ ـت ــان وح ــديـ ـق ــة ومـ ـ ـ ــرآب سـ ـي ــارات
م ـك ـش ــوف ودرج داخ ـ ـلـ ــي ال ـ ــى ال ـط ــاب ــق
االول الذي يحتوي على صالون ضمنه
كــونـتــوار وحـمــام وسطح مكشوف ،هذا
الـبـنــاء هــو فيال وح ــدة سكنية يشغلها
املنفذ عليه ،مساحته /910/م ،2يحده
ً
ش ــرق ــا وغ ــرب ــا وشـ ـم ــاال وج ـن ــوب ــا أم ــاك
عــامــة ،حجز عـقــاري رقــم /1312ص.م.م.
مل ـص ـل ـحــة وزارة امل ــالـ ـي ــة ،ح ـج ــز ع ـق ــاري
عــدد /1267ص.م.م .ملصلحة محتسبية
املـ ــن ،حـجــز احـتـيــاطــي رق ــم 2015/316
و 2015/562و 2016/122وقــرار تحويل
االح ـت ـيــاطــي رق ــم  2105/316ال ــى حجز
تنفيذي ومحضر وصــف باملعاملة رقم
.2019/753
 - 2القسم  /4/من العقار  /2162/بيت
شباب :مستودع ارضــه باركيه وفينيل
يـسـتـعـمــل ص ــال ــة ري ــاض ـي ــة وح ـم ــام ــات،
م ـس ــاح ـت ــه  /251/م ،2خ ــاض ــع ل ـن ـظــام
امللكية ،يشترك بملكية القسمني  1و ،3له
فسحة ومصعد ودرج من السفلي الرابع
الى السفلي االول مخصصني الستعماله
باإلشتراك مع األقسام  /5/و /6/و/7/
و /8/و /9/كما هو مبني على الخريطة
ف ـس ـحــة ح ـ ــرة وبـ ـخـ ـص ــوص ال ــوق ــوع ــات
راج ــع القسم  ،/1/ذات الـحـجــوزات كما
على العقار  /59/الفريكة أعاله.
 - 3ال ـق ـس ــم  /5/مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار /2162/
بـيــت ش ـب ــاب :م ـس ـتــودع صــالــة ريــاضـيــة
ارض ــه فينيل مـجـهــز بـمـعــدات ريــاضـيــة
نـ ـ ـ ــادي ريـ ــاضـ ــي وح ـ ـمـ ــامـ ــات وم ـت ـخ ــت،
ق ـس ــم م ـن ــه ف ـ ــوق ال ـح ـم ــام ــات ُيـسـتـعـمــل
مكتب ،مساحته /355/م ،2ذات الحقوق
والوقوعات كما على القسم  /4/أعاله.
 - 4القسم  /6/من العقار  /2162/بيت
شـبــاب :مستودع صــالــة رياضية أرضــه
بالط موزاييك ،مساحته /108/م ،2ذات
الحقوق والوقوعات كما على القسم /4/
أعاله.
 - 5ال ـق ـس ــم  /7/مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار /2162/
بيت شـبــاب :مستودع عـبــارة عــن ملعب

مسقوف كرة سلة وكرة طائرة ،مساحته
/262/م ،2ذات الحقوق والوقوعات كما
على القسم  /4/أعاله.
 - 6القسم  /8/من العقار  /2162/بيت
شـبــاب :مستودع ارضــه بــاط موزاييك،
مـ ـس ــاحـ ـت ــه /548/م ،2ذات الـ ـحـ ـق ــوق
والوقوعات كما على القسم  /4/أعاله.
 - 7القسم  /9/من العقار  /2162/بيت
شـبــاب :مستودع ضمنه مسبح شتوي
مـقـفــل وج ــاك ــوزي ع ــدد  /2/ومـسـتــودع
عـ ــدد  /2/وغ ــرف ــة س ــون ــا وغ ــرف ــة دوش
وغرفة كهرباء ،مساحته /916/م ،2ذات
الحقوق والوقوعات كما على القسم /4/
أعاله.
 - 8القسم  A /6/من العقار  /2162/بيت
ُشباب :مدخل وصــالــون وطعام وشرفة
ضـ ـم ــت ال ـ ــى الـ ـص ــال ــون بـ ـن ــزع ال ـح ــائ ــط
وأقفلت زجــاج وأملنيوم وخــاء ومطبخ
وغــرفــة مــونــة وث ــاث غ ــرف وح ـمــام عــدد
 /2/وم ـمــر وش ــرف ــة وت ـ ــراس مــؤجــر من
دوري الـحـمـصــي ،مـســاحـتــه /154/م،2
ذات ال ـح ـجــوزات وال ــوق ــوع ــات كـمــا على
القسم  /4/أعاله.
قيمة التخمني:
 - 1الـعـقــار  /59/الـفــريـكــة/1065200/ :
دوالر أميركي.
 - 2القسم  /4/من العقار  /2162/بيت
شباب /138050/ :دوالر أميركي.
 - 3القسم  /5/من العقار  /2162/بيت
شباب /177500/ :دوالر أميركي.
 - 4القسم  /6/من العقار  /2162/بيت
شباب /64800/ :دوالر أميركي.
 - 5القسم  /7/من العقار  /2162/بيت
شباب /144100/ :دوالر أميركي.
 - 6القسم  /8/من العقار  /2162/بيت
شباب /274000/ :دوالر أميركي.
 - 7القسم  /9/من العقار  /2162/بيت
شباب /412200/ :دوالر أميركي.
 - 8القسم  A /6/من العقار  /2162/بيت
شباب /169400/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح:
 - 1ال ـع ـقــار  /59/ال ـفــري ـكــة/639120/ :
دوالر أميركي.
 - 2القسم  /4/من العقار  /2162/بيت
شباب /82830/ :دوالر أميركي.
 - 3القسم  /5/من العقار  /2162/بيت
شباب /106500/ :دوالر أميركي.
 - 4القسم  /6/من العقار  /2162/بيت
شباب /38880/ :دوالر أميركي.
 - 5القسم  /7/من العقار  /2162/بيت
شباب /86460/ :دوالر أميركي.
 - 6القسم  /8/من العقار  /2162/بيت
شباب /164400/ :دوالر أميركي.
 - 7القسم  /9/من العقار  /2162/بيت
شباب /247320/ :دوالر أميركي.
 - 8القسم  A /6/من العقار  /2162/بيت
شباب /101640/ :دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم األرب ـع ــاء الــواقــع
فيه  2020/3/18الساعة الـحــاديــة عشر
من قبل الظهر أمام رئيس دائرة التنفيذ
وف ــي محكمة امل ــن .فعلى راغ ــب الـشــراء
ان ي ـ ــودع ق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة بـ ــاملـ ــزاد قـيـمــة
التنفيذي الطرح او تقديم كفالة معادلة
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
وخـ ــال ث ــاث ــة ايـ ــام ت ـلــي االح ــال ــة ،عليه
اي ـ ــداع كــامــل ال ـثـمــن ت ـحــت طــائـلــة اع ــادة
املزايدة بزيادة العشر واال فعلى عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعـلـيــه خ ــال عـشــريــن يــومــا دف ــع الثمن
والرسوم والنفقات بما فيه رسم الداللة
.%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن قضائي
ت ــدع ــو م ـح ـك ـمــة اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات فـ ــي ص ـيــدا
املــدعــى عليهم إبــراهـيــم جـلــول وعائشه
الـ ـح ــري ــري ونـ ـس ــري ــن جـ ـل ــول لـلـحـضــور
الـ ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة السـ ـت ــام ن ـس ـخــة عن
اسـتـحـضــار وك ــاف ــة أوراق ال ــدع ــوى رقــم
 2020/184املـ ـق ــدم ــة مـ ــن نـ ـ ــازك ال ـس ـبــع
بـ ـم ــوض ــوع إس ـ ـقـ ــاط مـ ــن حـ ــق ال ـت ـمــديــد
ومــوعــد الجلسة  2020/3/20والـجــواب
خـ ـ ــال م ـه ـل ــة خ ـم ـس ــة عـ ـش ــر ي ــوم ــا تـلــي
ال ـن ـش ــر وإال ي ـص ــار الـ ــى اب ــاغ ـك ــم كــافــة
أوراق ال ــدع ــوى بــواس ـطــة ال ـل ـصــق على
لوحة إعالنات املحكمة باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود

إعالن قضائي
ت ـع ـلــن امل ـح ـك ـمــة امل ــذه ـب ـي ــة ال ـ ــدرزي ـ ــة فــي
عاليه  -الدرجه األولــى عن وجود دعوى
بموضوع الطالق مقدمه من املستدعيه
رشــا أمــن محمود بوجه زوجها املدعى
عليه ش ــادي شــاهــن حــرفــوش املجهول
محل اإلقامه مقدمه بتاريخ 2019/9/24
ومسجله تحت رقم االساس 2019/1103
فـعـلــى امل ــدع ــى عـلـيــه ال ـح ـض ــور الـ ــى قلم
املـحـكـمــه إلب ــاغ ــه إوراق ال ــدع ــوى خــال
مهلة عشرين يومًا مــن تــاريــخ نشر هذا
اإلعـ ـ ــان وإال يـعـتـبــر ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة
مبلغ جميع األوراق لحني صدور الحكم
النهائي في هذه الدعوى.
رئيس قلم املحكمة الدرزية في عاليه
ناصيف مصلح
 16كانون الثاني 2020
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤل ـفــة م ــن الــرئـيـســة سيلفر
أب ــو ش ـق ــرا ،وال ـقــاض ـيــن مـحـمــد فــرحــات
وأوجـيـنــا نـصـيــر ،تـقــدمــت املستدعيتان
ك ــري ـس ـت ــن ص ــوفـ ــي ال ـج ـم ـي ــل وإيـ ـلـ ـي ــان
ستاينبورغ بواسطة وكيلهما املحامي
جهاد الشدياق باستدعاء سجل بالرقم
 2019/1780ب ــوج ــه امل ـس ـتــدعــى ضــدهــم
م ـ ـ ــاري كـ ـل ــود الـ ـ ـخ ـ ــوري وول ـ ـيـ ــم جـ ــوزف
ع ــارج س ـعــاده ونـيـكــول رف ــول املجهولي
محل االقــامــة تطلبان فيه ازال ــة الشيوع
فــي الـعـقــار  1177بكفيا ال ـع ـقــاريــة ،على
امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــم ال ـح ـض ــور ال ـ ــى قـلــم
امل ـح ـك ـمــة ل ـت ـب ـلــغ االسـ ـت ــدع ــاء وفـ ــي ح ــال
تـخـلـفـهــم ع ــن ال ـح ـضــور يـعـتـبــر التبليغ
ً
حاصال ويعد كل تبليغ اليهم بواسطة
رئيس القلم صحيحًا باستثناء الحكم
الـنـهــائــي .مهلة املــاحـظــات واالع ـتــراض
خالل خمسة عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
اعالن بيع صادر
عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم 2009/148
امل ـن ـف ــذ :امل ـه ـن ــدس زيـ ـ ــاد ب ـش ــور وكـيـلـتــه
املحامية جينا بشعالني
املـنـفــذ عـلـيــه :كـمـيــل بــولــس ال ـيــان وكيله
املحامي ايلي سليمان
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف امل ــدن ـي ــة ف ــي جـبــل

ل ـب ـنــان ال ـح ــادي ــة ع ـشــر رقـ ــم 2008/834
ً
ت ــاري ــخ  2008/11/25ت ـح ـص ـيــا ملـبـلــغ
 /62650/دوالر اميركي بعد الترصيد ما
عدا الرسوم والنفقات واملصاريف.
تاريخ قــرار تحويل الحجز االحتياطي:
 2009/11/18و2011/3/30
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري 2010/2/2 :و2011/4/16
العقارات املطروحة للبيع:
 -1حصة املنفذ عليه البالغة  100سهمًا
فــي العقار رقــم  84بيت مــري اآليـلــة اليه
ارثــا من مورثته املرحومة مــاري يوسف
الـخــوري مساحته  327م.م .قطعة ارض
م ـصــونــة ضـمـنـهــا اش ـج ــار كــرمــة مـثـمــرة
وشجرة صنوبر وغرفة صغيرة سطحها
اترنيت وتصل الى هذا العقار عبر درج
ممتد مــن ال ـســوق الــرئـيـســي يـحــده غربًا
الـعـقــار رق ــم  512شــرقــا الـعـقــار رق ــم 513
ً
شماال وجنوبًا طريق عام.وصية مقدمة
ل ــدائ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ب ــرق ــم 2012/56
ملصلحة شربل بولس اليان.
 -2حصة املنفذعليه البالغة  83.33سهمًا
في العقار رقم  3374بيت مري اآليلة اليه
ارثــا من مورثته املرحومة مــاري يوسف
الـ ـ ـخ ـ ــوري م ـس ــاح ـت ــه  3490م.م .قـطـعــة
ارض حــرجـيــة ضمنها اش ـجــار صنوبر
ومختلف وهــي شديدة االنـحــدار ال بناء
ع ـل ـي ـهــا ت ـق ــع ف ــي ح ــي ال ـ ـحـ ــارة ال ـش ــرق ــي.
يحده غربًا العقارين رقم  3375و 12شرقًا
ً
طــريــق ع ــام ش ـمــاال الـعـقــاريــن رق ــم 3377
و 3375جنوبًا العقار رقم .12
 -3حصة املنفذ عليه البالغة  200سهمًا
في العقار رقم  226بيت مري اآليلة اليه
ارثــا من مورثته املرحومة مــاري يوسف
الـخــوري مساحته  856م.م .قطعة ارض
ق ـس ــم م ـن ـهــا ب ـ ــور ال بـ ـن ــاء ع ـل ـيــه ضـمـنــه
كنتينر عدد  2لون ابيض والقسم اآلخر
مصون يشمل حديقة للبناء القائم على
ال ـع ـق ــار  4285ض ـم ـنــه اشـ ـج ــار مختلفة
وبـيـســن صـغـيــرة وارض ــه مبلطة يحده
غربًا طريق عــام شرقًا العقار رقــم 4285
ً
ش ـم ــاال ال ـع ـقــار رق ــم  227ج ـنــوبــا طــريــق
عــام ذات طلب تنفيذ الوصية كما على
الـ ـعـ ـق ــار 84اع ـ ــاه ارتـ ـف ــاق وبــالـتـخـطـيــط
لألمالك العامة.
 -4حصة املنفذ عليه البالغة  68,75سهمًا
في العقار رقم  506بيت مري اآليلة اليه
ارثــا من مورثته املرحومة مــاري يوسف
ال ـخ ــوري مـســاحـتــه  73م.م .قـطـعــة ارض
عليها ثالث محالت .املحل االول والثاني
مفتوحني على بعضهما البعض لهما

ب ــاب ــن ح ــدي ــد ج ـ ــرار ودرج داخـ ـل ــي ال ــى
متخت فوق املحل االول وحمام واملحلني
مــؤجــريــن مــن م ــاري ع ـســاف يستعمالن
محل تــزيــن نسائي يـحــده غــربــا وشرقًا
ً
وج ـنــوبــا طــريــق ع ــام ش ـم ــاال طــريــق عــام
ودرج وضع يد على قسم من هذا العقار
واخـ ـ ـ ــاء املـ ــأجـ ــور ب ـم ــوج ــب ق ـ ـ ــرار وزيـ ــر
الداخلية رقم  959/728بملف .432
-5حصة املنفذ عليه البالغة  400سهمًا
في العقار رقم  222بيت مري اآليلة اليه
ارثــا من مورثته املرحومة مــاري يوسف
الخوري مساحته  1560م.م .قطعة ارض
ضـمـنـهــا ب ـنــاء م ــن اربـ ــع ط ــواب ــق .ارض ــي
عبارة عن خمس محالت ومدخل ومطلع
الـ ـ ــدرج وش ـق ـتــن لـلـسـكــن م ـن ـهــا مـحــات
لـلـجـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ال ـشــرق ـيــة م ـش ـغــوالن
حــديـثــا وم ـع ــدان ص ــال ــون حــاقــة ومـحــل
ثــالــث مـقـفــل وامل ـح ــان ال ــواق ـع ــان للجهة
الجنوبية الشرقية معدان عيادة للدكتور
ج ـ ــورج عـ ــون ويـ ـح ــوي ال ـط ــاب ــق امل ــذك ــور
ش ـق ـتــان ح ـيــث ال ـش ـقــة ال ـش ـمــال ـيــة مــؤلـفــة
مــن غرفتان ودار وممر ومطبخ وحمام
ومشغول حديثًا من منير عطالله والشقة
الثانية الجنوبية مؤلفة من دار وطعام
وغــرفـتــان ومطبخ وم ــوزع وحـمــام وهي
شاغرة من اي ساكن وموجود بداخلها
ب ـع ــض االغـ ـ ـ ـ ــراض امـ ـ ــا ال ـ ـطـ ــوابـ ــق اآلول
وال ـث ــان ــي وال ـث ــال ــث ه ــي ط ــواب ــق مـتـكــررة
م ـع ــدة لـلـسـكــن ك ــل ط ــاب ــق ش ـق ـتــان وهـمــا
متماثلتان من ناحية املحتويات والشكل
واملساحة حيث الشقة ْ
مولفة من مدخل
وم ـم ــري ــن ودار م ـق ـســوم وطـ ـع ــام وث ــاث
غــرف ومطبخ وغــرفــة خــادمــة وحمامان
وخ ــاء وارب ــع شــرفــات .اشـيــر الــى وجــود
اضافة بناء في الشقة من الطابق االول
للجهة الجنوبية حيث تم اقفال السطح
املـكـشــوف حـتــى اصـبــح عـلــى شـكــل غرفة
وطــابــق راب ــع ع ـبــارة عــن بـيــع الـ ــدرج من
املصعد وسطح مكشوف ويحيط بالبناء
ح ــدي ـق ــة م ـج ـل ـلــة وغ ــرف ــة م ـ ـ ــازوت ودرج
مكشوف .الطابق االول والشقة الشمالية
شــاغــرة والجنوبية مشغولة مــن جــورج
ع ــون .الـطــابــق الـثــانــي والـشـقــة الشمالية
مشغولة من الياس فريد غانم مستأجر
منذ سنة  1984والشقة الجنوبية مؤجرة
من فايزة بيضون .الطابق الثالث الشقة
الشمالية مــؤجــرة مــن جــوزيــف شمعون
منذ  1984والجنوبية مشغولة من سمير
رحـيــم مـخــالـفــة بـنــاء ذات طـلــب الوصية
كما على العقار  84اعاله.
قيمة التخمني

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الــواردات املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار – الدائرة االداريــة املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل
ً
منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
-

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

1

موسى فهد مخول فهد

549984

RR195795743LB

2019/11/02

2019/12/17

2

جورج شربل جمعة

1985113

RR195796046LB

2019/11/02

2019/12/17

3

بشار محمد ادريس

2782565

RR195796103LB

2019/11/02

2019/12/19

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار
د .كارلوس عريضة
التكليف 25

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الــواردات املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار – الدائرة االداريــة املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل
ً
منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
-

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

1

خضر محمد عز الدين

3227409

RR195791980LB

2019/11/26

2019/12/17

2

ميشال عبود خليل ديب

817162

RR195795540LB

2019/11/26

2019/12/17

3

الشيخ للتجارة والتعهدات ش.م.م.

617034

RR195795638LB

2019/11/26

2019/12/18

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار
د .كارلوس عريضة
التكليف 25

 100 -1سهمًا في العقار رقم  84بيت مري
 /6813/دوالر اميركي.
 83,33 -2سهمًا في العقار رقم  3374بيت
مري  /48472/دوالر اميركي.
 200 -3سهمًا فــي الـعـقــار رقــم  226بيت
مري  /49934/دوالر اميركي.
 68.75 -4سهمًا في العقار رقم  506بيت
مري  /4226/دوالر اميركي.
 400 -5سهمًا فــي الـعـقــار رقــم  222بيت
مري  /252567/دوالر اميركي.
قيمة الطرح
 100 -1سهمًا في العقار رقم  84بيت مري
 /4087,8/دوالر اميركي.
 83,33 -2سهمًا في العقار رقم  3374بيت
مري  /29083,2/دوالر اميركي.
 200 -3سهمًا فــي الـعـقــار رقــم  226بيت
مري  /29960,4/دوالر اميركي.
 68,75 -4سهمًا في العقار رقم  506بيت
مري  /2535,6/دوالر اميركي.
 400 -5سهمًا فــي الـعـقــار رقــم  222بيت
مري  /151540,2/دوالر اميركي.
املـ ــزايـ ــدة :س ـت ـجــري ي ــوم الـجـمـعــة الــواقــع
ف ـي ــه  7شـ ـب ــاط  2020الـ ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة
عشرة صباحًا امــام رئيس دائــرة التنفيذ
فــي محكمة امل ــن .فعلى راغ ــب ال ـشــراء ان
يودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح او
تقديم كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة
ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخ ــال ثــاثــة اي ــام
تلي االحالة عليه ايداع كامل الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر وإال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
تـبــن ان ــه ب ـتــاريــخ  2018/10/22تقدمت
ال ـس ـيــدة ل ــور اغ ـنــاط ـيــوس جـبــر ورفــاقـهــا
ب ــواس ـط ــة وك ـي ـل ـت ـهــم االسـ ـ ـت ـ ــاذة جــاك ـلــن
مـسـعــود بطلب يــرمــي ال ــى تـعــديــل الـقــرار
الصادر عن هذه املحكمة رقم  /349/تاريخ
 2004/6/1العائد للمرحومة عفيفه جبر
جبر املتوفاة بتاريخ  1980/6/16بحيث
تستبعد الوريثه "عليه" من عــداد الورثة
كونها متوفاة بتاريخ  1945/2/6اي قبل
وفاة املرحومة عفيفه جبر ،كما واستبعاد
الوريث انيس طانيوس طعمه لوفاته قبل
خالته عفيفه واح ــال اوالده محله وهم
الهام وهيام انيس طعمه والدهما انيس
وك ـمــال انـيــس طـعـمــه ،كـمــا وسـقــط سهوًا
عــدم ذكــر الوريثه "مــريــم" شقيقة املتوفاة
عفيفه جبر في عداد الورثة.
ل ــذل ــك ت ـط ـلــب ال ـج ـهــة امل ـس ـتــدع ـيــة تـعــديــل
القرار املذكور أعــاه ليصبح على الشكل
التالي:
 )1إعالن وفاة املرحومة عفيفه جبر جبر
ت ــاري ــخ  1980/6/16وانـ ـحـ ـص ــار إرث ـه ــا
بشقيقتها مــريــم جـبــر وبـ ــأوالد شقيقها
اغ ـن ــاط ـي ــوس املـ ـت ــوف ــى ق ـب ـل ـهــا وه ـ ــم ل ــور
وادمــون وحنه وجبر وهــدى اغناطيوس
جبر وبأوالد شقيقتها ياننسونه املتوفاة
قـبـلـهــا وهـ ــم ف ـك ـتــوريــا وبـ ـي ــار طــان ـيــوس
طـعـمــه وف ـك ـتــور طــان ـيــوس طـعـمــه وال ــده
طانيوس وروز طانيوس زحيا وبــأوالد
ان ـيــس اب ــن شقيقتها يــانـســونــه املـتــوفــى
قـبـلـهــا وه ــم ال ـه ــام وه ـي ــام ان ـي ــس طعمه
والدهما انيس وكمال انيس طعمه.
مهلة املالحظات شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
بيار حبيب

◄ للبيع ►
For sale villa in
Limassol–Cypruswith
2750sqmlandandsea
view–price1.5million
Euros, possibility of
–paymentinLebanon
contact email:

Limassolvilla@gmail.com

