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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن عن مناقصة عمومية
ف ــي ت ـمــام ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة ظـهـرًا
مــن يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه 2018/3/6
تـ ـج ــري م ــؤس ـس ــة مـ ـي ــاه ب ـ ـيـ ــروت وج ـبــل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
املختوم عائدة لـ"تنفيذ تمديدات مائية
غ ــب ال ـط ـل ــب ل ـل ـع ــام  "2018وف ـق ــا لــدفـتــر
الـشــروط الخاص املــوضــوع لهذه الغاية
وذلـ ــك ف ــي امل ـك ـتــب الــرئ ـي ـســي ال ـكــائــن في
شــارع سامي الصلح ـ ـ ملك ال ـشــدراوي ـ ـ
بيروت.
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االت ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قــرب مستشفى قلب يسوع
لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ /750.000/ل.ل .ي ــدف ــع فــي
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تـقــدم ال ـعــروض باليد الــى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 329
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ب ــرئ ــاس ــة الـ ـق ــاض ــي سـيـلـفــر
أبـ ــو ش ـق ــرا وال ـق ــاض ـي ــن م ـح ـمــد فــرحــات
واوجينا نصير تقدم املستدعي جوزيف
جـ ــورج ص ـقــر بــواس ـطــة وك ـي ـلــه املـحــامــي
رونــي سرياني باستدعاء سجل بالرقم
 2017/1998ب ــوج ــه امل ـس ـتــدعــي ضــدهــا
جــوسـلــن جـ ــورج صـقــر امل ـج ـهــولــة محل
االقـ ــامـ ــة ي ـط ـلــب ف ـي ــه ازال ـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع فــي
ال ـع ـقــار  /658/بـنـتــاعــل ال ـع ـقــاريــة ،على
امل ـس ـت ــدع ــي ض ــده ــا الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــى قـلــم
امل ـح ـك ـمــة ل ـت ـب ـلــغ االسـ ـت ــدع ــاء وفـ ــي ح ــال
ً
تخلفها يعتبر التبليغ حــاصــا ويعد
ك ــل تـبـلـيــغ الـيـهــا بــواس ـطــة رئ ـيــس القلم
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي مهلة
امل ــاح ـظ ــات واالعـ ـ ـت ـ ــراض خـ ــال خـمـســة
عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
صادر عن محكمة بعبدا الشرعية السنية
الى مجهول املقام
عزام فايز االبشار
ي ـق ـت ـضــي ح ـ ـضـ ــورك ال ـ ــى ه ـ ــذه املـحـكـمــة
الس ـ ـتـ ــام اوراق اس ـت ـح ـض ــار ال ــدع ــوى
امل ـق ــام ــة بــوج ـهــك م ــن ق ـبــل زوجـ ـت ــك رام ــا
رش ـي ــد ال ـع ـم ــوري ب ـتــاريــخ 2017/1/15
بمادة تفريق للغيبة ،فعليك خالل فترة
خمسة عشر يومًا الجواب وتحديد مقام
مـخـتــار ل ــك ضـمــن ن ـطــاق املـحـكـمــة ،وفــي
حال تخلفك تعتبر املحكمة قلمها مقامًا
م ـخ ـت ــارًا ل ـ ــك ،ويـ ـج ــري ب ـح ـقــك االيـ ـج ــاب
الشرعي والقانوني.
رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية
السنية
الشيخ عامر طه البوتاري
إعالن عن مناقصة عمومية
ال ـس ــاع ــة ( )11.00ت ــاري ــخ 2018/3/12
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـق ــوى األم ــن
الداخلي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم تجهيزات لزوم
مصلحة االت ـصــاالت .للراغبني ،االطــاع
على دفتر الـشــروط الـخــاص على املوقع
 www.isf.gov.lbوتقديم العروض لغاية
الساعة ( )14:00تاريخ .2018/3/9
بيروت في 2018/2/7
رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 320
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9.00تـ ــاريـ ــخ 2018/3/12
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـق ــوى األم ــن
الداخلي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب
كــراســي طــب أس ـن ــان .لـلــراغـبــن ،االط ــاع
على دفتر الـشــروط الـخــاص على املوقع

 www.isf.gov.lbوتقديم العروض لغاية
الساعة ( )14:00تاريخ .2018/3/9
بيروت في 2018/2/7
رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 320

ملكية بــدل ضــائــع عــن حصة مــورثــه في
العقار  132الدامور.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعالن عن مناقصة عمومية
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ( )9.00ت ـ ــاري ـ ــخ 2018/3/7
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـق ــوى األم ــن
الداخلي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم آالت موسيقية.
ل ـلــراغ ـبــن ،االطـ ــاع عـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
الـ ـخ ــاص ع ـلــى امل ــوق ــع www.isf.gov.lb
وتقديم العروض لغاية الساعة ()14:30
تاريخ .2018/3/6
بيروت في 2018/2/7
رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 320

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب زاره اوهــانــس بـغــداســاريــان وكيل
ل ـ ــوس ـ ــن ي ـ ـع ـ ـقـ ــوب مـ ـيـ ـن ــاسـ ـي ــان زوجـ ـ ــة
هــاروتـيــون جــاوداريــان سند ملكية بدل
ضائع للعقار  1972مجدل املعوش.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )12.00تـ ــاريـ ــخ 2018/3/7
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـق ــوى األم ــن
الداخلي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم م ــواد غذائية
ل ـ ـل ـ ـكـ ــاب الـ ـب ــولـ ـيـ ـسـ ـي ــة (غـ ـ ـ ــب ال ـ ـط ـ ـلـ ــب).
ل ـلــراغ ـبــن ،االطـ ــاع عـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
الـ ـخ ــاص ع ـلــى امل ــوق ــع www.isf.gov.lb
وتقديم العروض لغاية الساعة ()14:30
تاريخ .2018/3/6
بيروت في 2018/2/7
رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 320
إعالن عن مناقصة عمومية
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ( )9.00ت ـ ــاري ـ ــخ 2018/3/8
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 م ـق ـط ــورات
ل ــزوم أس ــاك شــائـكــة .لـلــراغـبــن ،االط ــاع
على دفتر الـشــروط الـخــاص على املوقع
 www.isf.gov.lbوتقديم العروض لغاية
الساعة ( )14:30تاريخ .2018/3/7
بيروت في 2018/2/7
رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 320
إعالن عن مناقصة عمومية
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ( )9.00ت ـ ــاري ـ ــخ 2018/3/9
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـق ــوى األم ــن
الداخلي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
مـ ـن ــاقـ ـص ــة عـ ـم ــومـ ـي ــة لـ ـتـ ـل ــزي ــم حـ ـم ــاالت
ل ـل ـب ـنــادق وأصـ ـف ــاد ح ــدي ــدي ــة .لـلــراغـبــن،
االطالع على دفتر الشروط الخاص على
املوقع  www.isf.gov.lbوتقديم العروض
لغاية الساعة ( )14:30تاريخ .2018/3/8
بيروت في 2018/2/7
رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 320
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب جـ ــورج ي ــوس ــف اب ــو س ــرح ــال احــد
ورث ــه يــوســف بـطــرس اب ــو ســرحــال سند

إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي الـبـقــاع -
زحلة
طلب يوسف انطوان شربل سند تمليك
بدل عن ضائع بكامل القسم  /7/البلوك
 Cمن العقار  521اراضي زحلة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن تبليغ حكم
صـ ــادر ع ــن ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد امل ــدن ــي في
حلبا الناظر في القضايا العقارية
املدعية :ناديا خضر املحرمجي
امل ـط ـل ــوب ابـ ــاغـ ــه :م ـح ـمــد اح ـم ــد خـضــر
املحرمجي  -الشقدوف
ب ـتــاريــخ  2018/1/22ص ــدر الـ ـق ــرار رقــم
 2018/20ع ــن ح ـضــرة ال ـقــاضــي املـنـفــرد
امل ــدن ــي ف ــي حـل ـبــا ق ـضــى ب ـق ـبــول مــذكــرة
املـ ــدع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ف ـ ــي 2017/11/20
وباعالن اختصاص هذه املحكمة للنظر
في الدعوى الراهنة وبــرد الدفع بانتفاء
ص ـف ــة امل ــدع ـي ــة ل ـل ـت ـقــدم بـ ـه ــا ،ب ـ ــرد طـلــب
اخ ــراج املــدعــي عليه محمد احمد خضر
املـحــرمـجــي ع ــن امل ـحــاك ـمــة ،ب ــرد الــدعــوى
لعدم الثبوت وعدم القانونية وبتضمني
املــدعــي عليها الـنـفـقــات الـقــانــونـيــة كافة
بعد رد كل ما زاد أو خالف.
وبــان ـق ـضــاء مـهـلــة االس ـت ـئ ـنــاف امل ـح ــددة
ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ النشر واللصق
ي ـص ـبــح ال ـح ـكــم م ـبــرمــا وغ ـي ــر ق ــاب ــل ألي
طريق عن طريق الطعن.
رئيس القلم
إبراهيم شلهوب
إعالن
تعلن بلدية الجديدة ـ ـ البوشرية ـ ـ السد
عن اجراء مناقصة عامة في مركز البلدية
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ــي 2018/3/22
وذلك بطريقة املناقصة العمومية (تقديم
اس ـ ـعـ ــار) ل ـت ـلــزيــم اشـ ـغ ــال إنـ ـش ــاء م ــرآب
لـلـسـيــارات فــي الـعـقــار  1576مــن منطقة
الجديدة العقارية،
تقدم العروض بالظرف املختوم او باليد
الــى بلدية الـجــديــدة ـ ـ الـبــوشــريــة ـ ـ السد
وفـقــا لدفتر ال ـشــروط على ان تصل قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق موعد االلتزام ويرفض كل عرض
يقدم بغير هذه الطريقة اال انه يستحسن

ايداع العروض شباك البريد قبل املوعد
املحدد لقبولها ،علمًا بأن كل عرض يرد
الى البلدية يجب ان يتضمن صراحة:
ـ ـ قيمة الصفقة مفقطة بالليرة اللبنانية.
ـ ـ ـ قـيـمــة الـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة املـضــافــة
 %11إحــدى عشرة باملاية مفقطة ايضًا
بالليرة اللبنانية.
كـ ــل عـ ـ ــرض ي ـ ـقـ ــدم خـ ــافـ ــا لـ ــذلـ ــك يـعـتـبــر
مـتـضـمــن ضـمـنــا الـضــريـبــة عـلــى القيمة
املضافة.
يـ ـمـ ـك ــن االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
وملحقاته ،املــوضــوع لهذه الغاية وذلك
طـيـلــة اوقـ ــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي فــي مــركــز
البلدية حسب االصول.
في 2018/2/5
رئيس البلدية
انطوان جباره
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محكمة االستئناف املدنية في الشمال
 2018/330الغرفة السادسة
برئاسة القاضي فادي العنيسي
ال ــى املـسـتــأنــف عـلـيـهـمــا ال ـي ــاس وجـهــاد
تـمــن قــرنـفـلــي  -جــديــدة عـكــار مجهولي
االقامة.
تدعوكما هــذه املحكمة للحضور اليها
لـتـبـلــغ أوراق ال ــدع ــوى امل ـق ــام ــة م ــن قبل
سحر حنا نادر وتامر تمني قرنفلي نوع
عقارية واتخاذ مقامًا مختارًا لكما ضمن
نطاق هذه املحكمة واال فكل تبليغ لكما
ب ـعــد ان ـق ـضــاء ع ـشــريــن يــومــا م ــن تــاريــخ
ال ـن ـش ــر ب ــواسـ ـط ــة رئـ ـي ــس ال ـق ـل ــم يـعـتـبــر
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
معني طالب
إعالن بيع للمرة الثانية
صــادر عن دائــرة تنفيذ جويا  -القاضي
ريشار السمرا
املعاملة التنفيذية رقم 2014/228
املـنـفــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد الـلـبـنــانــي ش.م.ل.
وكيله املحامي خالد لطفي
املنفذ عليه :فؤاد كامل عباس  -معروب
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
اللجنة القضائية الناظرة في الخالفات
ال ـنــاش ـئــة ع ــن تـطـبـيــق ق ــوان ــن االس ـك ــان
بتاريخ  2013/11/5رقم /2013/1400ل.ق
دين بقيمة ماية واثنتي عشر مليون ل.ل.
ومليوني ل.ل .غرامة
تاريخ التنفيذ2014/10/23 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/10/31 :
ت ــاري ــخ ال ـح ـجــز 2014/11/17 :وتــاريــخ
تسجيله 2014/11/20
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
 2016/11/12وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه
2016/11/25
رق ــم الـعـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع 9/651 :من
منطقة مـعــروب الـعـقــاريــة مساحته 129
م 2400 - 2سهمًا  -وهــو كناية عــن شقة
سـكـنـيــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـثــانــي ب ـنــاء قــديــم
مــؤلــف مــن غرفتي نــوم ومـمــر وحمامني
وصالون وطعام ومطبخ وثالث فرندات
وحالة البناء سيئة نظرًا لتساقط الورقة
وظهور الحديد بحالة صدأ ويتم الدخول
اليها عبر مصعد كهربائي ودرج وبالط.
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن 64500 :د.أ - .أرب ـع ــة
وستون ألف وخمسماية د.أ.
قيمة الطرح 38700 :د.أ - .ثمانية وثالثون

تبليغ دعوة

إلى السيدات والسادة التالية أسمائهم
املنطقة العقارية

رقم العقار

االسم

بعبدا

1570

جورج سليم شقير

نبلغكم املرسوم رقم  6432تاريخ  2011/10/1القاضي بتصديق تخطيط طريق داخلي في منطقة بعبدا العقارية لـ قضاء بعبدا
– محافظة جبل لبنان.
ً
وبناء عليه:
تدعوكم لجنة االستمالك للحضور الى مقرها في بناية املحامي جورج جبر – الطابق الرابع – شارع بركات – متفرع من شارع
بدارو – بيروت وذلك يوم الجمعة الواقع في  2018/2/23الساعة العاشرة مصحوبني بوثائق الهوية وسندات التمليك وغيرها
من املستندات الالزمة وذلك لتقرير تعويض االستمالك وفقًا الحكام قانون االستمالك رقم  91/58وتعديالته،
وينبغي عليكم اعالمها عن اسماء اصحاب الحقوق كالشاغلني واملستأجرين واملستثمرين وتاريخ بدء اشغالهم وفقًا ألحكام
املادة  15من قانون االستمالك واال اصبحتم مسؤولني عن التعويض الذي يستحق لهم ،وبحال عدم حضوركم تجري املعاملة
غيابيًا وفقًا لالصول.
عن  /رئيس لجنة استمالك
منطقة جبل لبنان الجنوبية االبتدائية
املهندس نزار املوسوي
التكليف 331

ألف وسبعماية د.أ.
موعد البيع ومكان اجرائه :نهار االثنني
الواقع فيه  ،2018/3/12الساعة الثانية
عـشــر والـنـصــف ظ ـه ـرًا ،فــي دائ ــرة تنفيذ
ج ــوي ــا ،وعـ ـل ــى الـ ــراغـ ــب ب ــالـ ـش ــراء وق ـبــل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة أن يـقــدم بــدل الـطــرح
ن ـق ـدًا او بـكـفــالــة مـصــرفـيــة واف ـيــة أو شك
م ـص ــرف ــي مـ ــن أح ـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـبــولــة
لحضرة رئيس دائــرة التنفيذ في جويا
وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل القــامـتــه ضـمــن هــذه
امل ـح ـك ـمــة واال اع ـت ـب ــر ك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــه فــي
قلمها قانونيًا وعليه ايــداع الثمن خالل
مهلة ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحالة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيها رسم الداللة  %5خالل
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ص ـ ــدور ق ــرار
االحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية االول ــى في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/64
بـ ـت ــاري ــخ  2018/2/1تـ ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي
امل ـه ـنــدس بـهـيــج جـمـيــل ال ـج ـمــل بــوكــالــة
املـحــامــي جميل الـجـمــل بــاسـتــدعــاء امــام
ه ــذه املـحـكـمــة يـطـلــب فـيــه شـطــب اش ــارة
الــدعــويــن املقدمتني ام ــام هــذه املحكمة،
االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــن اح ـ ـ ـمـ ـ ــد مـ ـصـ ـطـ ـف ــى رجـ ــب
بموضوع استيفاء دين ولقاء رهن عثمان
بــاشــا املـحـمــد فـيـمــا خــص حـصــة املــدعــو
جميل الجمل ،املسجلة باليومي رقم 417
تاريخ  ،1935/10/21والثانية من محمد
وتــوفـيــق املـيــر بـمــوضــوع تسجيل عقار
وتــأمـيـنــا لــديــن حـســن ال ــزاه ــد ،مسجلة
بــالـيــومــي رق ــم  289تــاريــخ ،1942/6/17
وش ـطــب اش ـ ــارة االس ـت ــدع ــاء امل ـق ــدم ام ــام
محكمة اج ــراء عـكــار مــن محمد ورش ــاد
امل ـي ــر يــدع ـيــان شـ ــراء ال ـع ـق ــارات امل ــدرج ــة
ادنــاه ضد املدعو جميل الجمل ،املسجل
بــالـيــومــي رق ــم  281تــاريــخ ،1942/6/12
عن صحيفة العقارات رقم  2و 6و 18و22
و 37من منطقة تل سبعل العقارية ،سندًا
للمادة  512أ م م.
لــذلــك فـلـكــل ذي مصلحة ول ـكــل متضرر
ت ـق ــدي ــم م ــاح ـظ ــات ــه ال ـخ ـط ـي ــة ع ـل ــى ه ــذا
االستدعاء خالل مهلة عشرين يومًا من
تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في الشمال
بالدعوى رقم 2018/28
م ــوج ــه ال ـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــا :كــام ـلــة
ً
الحاج عمر الشهال ،من طرابلس أصال،
ومجهولة محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومرفقاته املــرفــوع ضــدك مــن املستدعية
وفاء محمود توتونجي بوكالة املحامي
رونـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــاج ،ب ــدع ــوى ازال ـ ـ ــة ال ـش ـيــوع
امل ـقــامــة ع ـلــى ال ـع ـقــار رق ــم  7708منطقة
زي ـتــون طــرابـلــس الـعـقــاريــة ،وذل ــك خــال
مهلة عشرين يومًا مــن تــاريــخ نشر هذا
االعـ ـ ــان ،واتـ ـخ ــاذ م ـقــامــا ل ــك ي ـقــع ضمن
نـطــاق هــذه املحكمة ،واب ــداء مالحظاتك
الخطية على الدعوى خالل مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر
كــل تبليغ لكم لصقًا على بــاب املحكمة
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
بتاريخ  2018/2/2قرر القاضي العقاري
في الشمال اعادة تكوين محضر تحديد
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  4457 - 2701 - 2700مــن
منطقة بشري العقارية.
ل ـلــراغــب بـتـقــديــم اعـ ـت ــراض ع ـلــى عملية
اع ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـك ــوي ــن وفـ ـق ــا ملـ ــا ت ـ ـقـ ــدم ،أداء
م ــاح ـظ ــات ــه خ ـط ـي ــا ل ـ ــدى ق ـل ــم ال ـق ــاض ــي
الـعـقــاري فــي الـشـمــال وذل ــك حتى تاريخ
انجاز العنصر املقرر اعادة تكوينه وفي
فترة الثالثني يومًا التي تلي لصق قرار
االختتام االولي على ايوان الحكمة.
طرابلس في 2018/2/2
القاضي العقاري في الشمال
غسان ّ
تراز ّ
مقوم

