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◄ إعالنات رسمية ►
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات
بما فيه رسم الداللة البالغ خمسة باملئة
دون حاجة ال��ى ان��ذار او مطلب وذل��ك في
خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور قرار
االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي

اعالن بيع
صادر عن تنفيذ كسروان
(الرئيس طارق طربيه)
ينفذ بنك بيبلوس ال��دام��ج ليونيكرديت
بنكا دي روما س.ب.أ .وكيله املحامي بول
نون باملعاملة  2006/850بوجه محبوب
وس �ي �م ��ون ال� �ي ��اس س� �ل ��وم ق� � ��رار م�ح�ك�م��ة
االستئناف السابعة في جبل لبنان تاريخ
ً
 99/7/19تحصيال ملبلغ /182233.35/
دوالر أم �ي��رك��ي اض ��اف ��ة ال ��ى ال �ف��وائ��د من
 96/7/1والرسوم.
ويجري التنفيذ على  1600سهم حصتي
محبوب وسيمون سلوم من العقار /844
حراجل مساحته  462م.م.
وال �ع �ق��ار /844ح� ��راج� ��ل ب �م��وج��ب االف� ��ادة
العقارية بناء من حجر مقصوب يحتوي
على غرفتني للسكن وممشى وغرفة خراب
وارض سقي مشجرة فاكهة مختلفة.
وب��ال �ك �ش��ف ع �ل��ى ال �ع �ق��ار ت �ب�ين ان ال�ب�ن��اء
ال �ق��ائ��م ع�ل�ي��ه م��ؤل��ف م��ن س�ف�ل��ي وارض ��ي
واول وث� ��ان� ��ي ي� �ع� �ل ��وه دوب� �ل� �ي� �ك ��س ق�ي��د
االنشاء في الثالث والرابع .البناء مسيج
ت� �ص ��وي� �ن ��ة ح� �ج ��ر ص � �خ� ��ري وال� ��واج � �ه� ��ة
الغربية على طريق ع��ام فرعي .الجدران
الخارجية بدون ورقة باستثناء الطابق
االرض � ��ي ال� ��ذي ج ��زء م��ن ج�ه�ت��ه ال�غ��رب�ي��ة
حجر ص�خ��ري ق��دي��م وم��ورق م��ن ال�خ��ارج
م��ن ال�ج�ه��ة ال�ش��رق�ي��ة .ال�ب �ن��اء غ�ي��ر مجهز
بمصعد كهربائي.
ال� �ط ��اب ��ق ال �س �ف �ل��ي ي �ش �ت �م��ل ع� �ل ��ى غ��رف��ة
مستودع جدرانها مقفلة ب��دون شبابيك
سقفها ب ��دون ورق ��ة ارض �ه��ا ب ��دون ب�لاط
جزء من جدرانها مورق ،وشقة مؤلفة من
صالون وطعام وغرفة ن��وم وغرفة مونة
ومطبخ وحمام وهذه الشقة غير منجزرة
بالكامل .ال وج��ود ل�لاب��واب والشبابيك،
ارض ال �ص��ال��ون وال �ط �ع��ام رخ ��ام وط�ن��ي،
ارض الغرفة موزاييك ،املطبخ غير مكتمل
وغ �ي��ر م�ج�ه��ز ،ج ��زء م��ن ارض ��ه وج��دران��ه
س �ي��رام �ي��ك ،ال �ح �م��ام غ �ي��ر م�ك�ت�م��ل وغ�ي��ر
مجهز ارضه وجدرانه سيراميك.
ال �ط ��اب ��ق االرض � � ��ي ي �ش �ت �م��ل ع �ل��ى م��دخ��ل
وص��ال��ون ك�ب�ي��ر وط �ع��ام و 3غ ��رف وم�م��ر
وغرفة مونة و 3حمامات واحد للضيوف
واث� �ن ��ان ب�ي�ن ال� �غ ��رف وث ��ال ��ث م ��ن ال �غ��رف��ة
الرئيسية واض��اف��ة ال��ى سطيحة .البالط
موزاييك املنجور الداخلي خشب ع��ادي.
ال �ش �ب��اب �ي��ك م � �ح� ��ددة م� ��ن ال� � �خ � ��ارج وم ��ن
ال� ��داخ� ��ل أل ��وم� �ن� �ي ��وم .خ ��زان ��ة ح ��ائ ��ط ف��ي
ك��ل غ��رف��ة .امل�ط�ب��خ س�ي��رام�ي��ك وب��ورس�ل�ين
امل�ج�ل��ى رخ ��ام م��ع خ��زائ��ن خ�ش�ب�ي��ة .غرفة
امل��ون��ة ب� ��دون ورق� ��ة وب � ��دون ب �ل�اط .ارض
السطحية باطون.
الطابق االول يتألف من مدخل وصالونني
وطعام وغرفة جلوس وممر و 3غرف نوم
و 3ح �م��ام��ات و 4ش ��رف ��ات ودرج ال �ب �ن��اء
املؤدي الى هذا الطابق موزاييك .املنجور
الداخلي خشب وزجاج .املنجور الخارجي
دف� ��اع ح��دي��د وأل��وم �ن �ي��وم اس � ��ود .ال �ب�لاط
الرئيسي رخام والداخلي موزاييك .خزانة
ح��ائ��ط ف��ي ك��ل غ��رف��ة .امل�ط�ب��خ ان�ك��اس�ت��ري
مجاله غرانيت مبلط سيراميك وبورسالن
وح �م��ام امل��اس�ت��ر ض�م�ن��ه م�غ�ط��س .وك��ذل��ك
حمام آخر  .مواصفات هذه الشقة جيدة.
ال � �ط � ��اب � ��ق ال � �ث � ��ان � ��ي ي � �ت� ��أل� ��ف م� � ��ن م ��دخ ��ل
وصالونني وغ��رف��ة جلوس وط�ع��ام وممر
و 3غرف نوم و 3حمامات و 4شرفات .درج
البناء املؤدي الى هذا الطابق من التستا.
امل �ن �ج��ور ال ��داخ �ل ��ي خ �ش��ب ع � ��ادي ي�ل��زم��ه
ص �ي��ان��ة .امل �ن �ج��ور ال �خ��ارج��ي أل��وم �ن �ي��وم
اس � ��ود م ��ا ع� ��دا غ ��رف ��ة ال� �ج� �ل ��وس .ال �ب�ل�اط
الرئيسي تستا .البالط الداخلي موزاييك.
املطبخ سيراميك م�ج�لاه غ��ران�ي��ت .حمام
املاستر غير مكتمل التجهيز باستثناء
املغطس.
الطابق الثالث والرابع (دوبلكس) .الدرج
امل��ؤدي اليه ما زال على الباطون .ج��دران
الدرج غير مورقة .الطابق الثالث يشتمل

ع �ل��ى  4غ ��رف غ �ي��ر م �ن �ج��زة م��ا ت� ��زال على
ال�ح�ج��ر اض��اف��ة ال ��ى ت��راس�ي�ن .م��ن ال�ث��ال��ث
الى الرابع درج باطون يؤدي الى غرفتني
وممر وغرفة كبيرة مع حمام اضافة الى
مطبخ صغير م��ع ح�م��ام ب�ج��ان�ب��ه .سقف
هذا الطابق شاحط باطون من الجهتني.
ال��دوب �ل �ك��س ب� ��دون ت��وري��ق وب � ��دون ب�لاط
وب��دون تجهيزات مائية وب��دون ام��دادات
كهربائية وبدون أبواب وشبابيك.
الطابق السفلي والطابق االرضي باشغال
يوسف سلوم .الطابق االول باشغال لور
سلوم .الطابق الثالث بإشغال ادوار سلوم
ت��اري��خ ق��رار الحجز  2005/12/8وتاريخ
تسجيله .2005/12/23
بدل تخمني  1600سهم حصتي محبوب
وسيمون سلوم م��ن العقار /844ح��راج��ل
/345720/دوالر ام�ي��رك��ي وب ��دل طرحها
 /207432/دوالر أميركي.
ي�ج��ري البيع ب�ي��وم الخميس ال��واق��ع فيه
 2013/2/21ال �س ��اع ��ة  12.30ف ��ي ق��اع��ة
محكمة ك �س ��روان .ل�ل��راغ��ب ب��ال �ش��راء دف��ع
ب��دل ال�ط��رح بموجب ش��ك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائ��رة تنفيذ كسروان
او تقديم كفالة واف�ي��ة م��ن اح��د امل�ص��ارف
امل �ق �ب ��ول ��ة م� ��ن ال � ��دول � ��ة وي �ت �ح �م��ل رس� ��وم
ال�ت�س�ج�ي��ل وال ��دالل ��ة وع�ل�ي��ه ات �خ��اذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها
مقامًا مختارًا ل��ه كما عليه االط�ل�اع على
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيسة ميرنا كالب
ف� � ��ي م � �ل� ��ف امل � �ع� ��ام � �ل� ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة رق� ��م
2012/1912
ط� � � ��ال � � � �ب� � � ��ة ال� � � �ت� � � �ن� � � �ف� � � �ي � � ��ذ :ش� � � � ��رك� � � � ��ة ج� ��ي
كوميونيكايشنز ش.م.م.
املنفذ عليها :شركة أنغام للسهر ش.م.م.
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع ب��امل��زاد العلني
للمرة االول��ى في يوم الثالثاء الواقع فيه
ال �خ��ام��س ع�ش��ر م��ن ش�ه��ر ك��ان��ون ال�ث��ان��ي
م ��ن ال� �ع ��ام أل� �ف�ي�ن وث�ل�اث ��ة ع �ش��ر ال �س��اع��ة
الثالثة والنصف من بعد الظهر االغراض
واملوجودات التالية بنسبة  %60من قيمة
التخمني:
ـ م��اك�ي�ن��ة ث�ل��ج س�ت��ان�ل��س ـ ب ��راد ستانلس
أربع درف (عدد  )3ـ غاز غريل أربع عيون
ـ براد ستانلس درفتني ـ كراسي خشب مع
جلد (عدد  )103ـ طاوالت خشب (عدد )24
ـ سبيكر كبير (ع��دد  )7ـ بايس (ع��دد  )2ـ
روبوسكان (ع��دد  )8ـ ك�لاب سموك (عدد
 )2ـ  250 Destroyerـ ب��روج�ك�ت��ور م�ل� ّ�ون
(ع��دد )6ـ  42 LCDإن��ش  BEKOـ MIXER
م ��ارك ��ة  MONTRADOـ  AMPLIم��ارك��ة
 CREST AUDIOـ  AMPLIماركة FIDEX
ـ  AMPLIماركة  RIVIEـ  LCDتوشيبا (32
إنش) ـ صندوق محاسبة مع شاشة .L.G
آل��ة تسجيل كميرات مراقبة ـ PRINTER
ـ  ORGUEم��ارك��ة  KETRONـ كنبة جلد
أس ��ود (ث�لاث��ة م�ق��اع��د) ـ كنبة ج�ل��د أس��ود
(مقعدين) ـ صاج خبز.
واملخمنة جميعها بمبلغ اجمالي وقدره
/20625د.أ .على الراغب بالشراء الحضور
في املوعد املحدد اعاله مصحوبًا بالثمن
نقدًا اضافة الى  %5رسم دالل��ة الى مكان
البيع الكائن في بيروت ـ أوتيل راديسون ـ
مطعم أنعام ـ الطابق االرضي.
مأمور التنفيذ
علي حمزه
إعالن بيع باملعاملة 2011/1157
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب��اع ب ��امل ��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن �ه��ار ال �ث�ل�اث��اء في
 2013/1/15الساعة الثانية والنصف بعد
الظهر سيارة املنفذ عليها هيلدا اسكندر
الشامي ماركة كيا بيكانتو موديل 2008
ً
رق��م /129249/ب الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك ب�ي��روت ش.م.ل.
وكيله املحامي وسام كرم البالغ $/9344/
ع��دا ال�ل��واح��ق واملخمنة بمبلغ $/3753/
واملطروحة بسعر  $/3200/أو ما يعادلها
بالعملة الوطنية وان رسوم امليكانيك قد
بلغت /1.870.000/ل.ل.
فعلى ال��راغ��ب بالشراء الحضور باملوعد

امل � �ح� ��دد إل � ��ى م � � ��رأب امل� � � ��دور ف� ��ي ب� �ي ��روت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعالن بيع باملعاملة 2010/1306
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب��اع ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن �ه��ار االرب� �ع ��اء في
 2013/1/16ال�س��اع��ة الثانية بعد الظهر
سيارة املنفذ عليه شربل بطرس عساكر
م ��ارك ��ة أودي ـ  3ـ Sم ��ودي ��ل  2002رق��م
ً
/234132/ج الخصوصية تحصيال لدين
طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل .وكيله
امل�ح��ام��ي عامبر عبيد ال�ب��ال��غ $/22770/
ع��دا ال�ل��واح��ق واملخمنة بمبلغ $/5800/
واملطروحة للمرة الثانية بسعر $/3500/
أو م ��ا ي �ع��ادل �ه��ا ب��ال �ع �م �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة وان
رسوم امليكانيك قد بلغت /420.000/ل.ل.
فعلى ال��راغ��ب بالشراء الحضور باملوعد
امل � �ح� ��دد إل � ��ى م � � ��رأب امل� � � ��دور ف� ��ي ب� �ي ��روت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2012/567
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ُ
ت �ب��اع ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن �ه��ار االرب� �ع ��اء في
 2013/1/16ال�س��اع��ة ال��واح��دة والنصف
ظ �ه �رًا س �ي��ارة امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي�ه��ا ل�ب�ن��ى اح�م��د
فحص م��ارك��ة ج ام س��ي  ENVOYموديل
 2004رق � ��م /270236/و ال �خ �ص��وص �ي��ة
ً
ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ ال�ب�ن��ك
اللبناني الفرنسي ش.م.ل .وكيله املحامي
بسام ك��رم البالغ  $/6525/ع��دا اللواحق
وامل�خ�م�ن��ة ب�م�ب�ل��غ  $/8943/وامل �ط��روح��ة
بسعر  $/6750/أو م��ا يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس��وم امليكانيك ق��د بلغت
حوالي /310.000/ل.ل.
فعلى ال��راغ��ب بالشراء الحضور باملوعد
امل�ح��دد إل��ى م��رأب كريم سالم ف��ي بيروت
األشرفية مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2008/66
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ُ
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار الخميس في
 2013/1/17الساعة ال��واح��دة والنصف
ظهرًا سيارة املنفذ عليه بسام غالب جابر
ماركة ب ام ف  528iA TouRINGموديل
 1999رق� ��م /149784/ز ال�خ�ص��وص�ي��ة
ً
ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ ب�ن��ك
ب�ي�ب�ل��وس ش.م.ل .وك�ي�ل��ه امل�ح��ام��ي عامر
ع�ب�ي��د ال �ب��ال��غ  $/13134/ع ��دا ال�ل��واح��ق
وامل�خ�م�ن��ة بمبلغ  $/5410/وامل�ط��روح��ة
ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة ب�س�ع��ر  $/3500/أو ما
ي�ع��ادل�ه��ا ب��ال�ع�م�ل��ة ال��وط�ن�ي��ة وإن رس��وم
امليكانيك قد بلغت /2.160.000/ل.ل.
فعلى ال��راغ��ب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب مشيلح في بيروت جسر
ال��واط��ي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
اعالن بيع سيارة صادر عن
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2012/750
تباع ب��امل��زاد العلني االثنني 2013/1/14
الثانية والنصف بعد الظهر سيارة املنفذ
عليها هبه علي زي��ن ال��دي��ن م��ارك��ة جيب
 GR CHEROKEE LAREDOخصوصي
رق��م /251902و م��ودي��ل  2001امل�ح�ج��وزة
ً
تحصيال لدين الشركة الدولية للتمويل
ـ لبنان ش.م.ل .وكيلتها املحامية م��اري
ش�ه��وان ال�ب��ال��غ /7128/د.أ .ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ /8493/د.أ .واملطروحة
بمبلغ /6700/د.أ .او ما يعادله بالعملة
ال ��وط �ن �ي ��ة وان رس� � ��وم امل �ي �ك��ان �ي��ك ت�ب�ل��غ
/310.000/ل.ل .ف�ع�ل��ى ال��راغ��ب ب��ال�ش��راء

ال� �ح� �ض ��ور ب ��امل ��وع ��د امل � �ح� ��دد ال � ��ى م� ��رأب
ال �ش��رك��ة ف ��ي ال �ك��رن �ت �ي �ن��ا خ �ل��ف ت�ع��اون�ي��ة
موظفي الدولة مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
ً
شيكًا مقبوال و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
اسامة حمية

اعالن 1/4
ت �ع �ل��ن وزارة ال � ��زراع � ��ة ع ��ن رغ �ب �ت �ه��ا ف��ي
استئجار مبنى لصالح امل��درس��ة الفنية
ال��زراع �ي��ة ف��ي ال�ن�ب�ط�ي��ة ،ي �ك��ون م��ؤل�ف��ًا من
حوالي /10/غ��رف ،ويفضل ان يكون الى
جواره قطعة ارض الستخدامها في مجال
التجارب الحقلية ،فعلى الراغبني في ذلك
تقديم عروضهم في قلم مصلحة الديوان
املديرية العامة للزراعة الكائن في الطابق
ال �ث��ال��ث ف ��ي م �ب �ن��ى ال� � � ��وزارة امل� �ش ��ار ال �ي��ه
اع�لاه ،ضمن مهلة  /15/يومًا من تاريخ
نشر ه��ذا االع�لان ،على ان يشمل العرض
املستندات التالية:
 .1العرض متضمنًا بدل االيجار املطلوب
ومساحة املبنى املعروض.
 .2صورة عن بطاقة هوية العارض.
 .3اف��ادة عقارية ال يعود تاريخ صدورها
الكثر من  /3/اشهر.
 .4صورة سند امللكية.
 .5رخصة اسكان.
 .6افادة ارتفاق وتخطيط.
 .7اف ��ادة م��ن مهندس منتسب ال��ى نقابة
املهندسني تثبت متانة البناء.
 .8خريطة تفصيلية للمبنى املعروض.
بيروت في 2012/12/27
وزير الزراعة
د .حسني الحاج حسن
التكليف 2
إعالن عن مناقصة عمومية
ف ��ي ت �م��ام ال �س��اع��ة ال ��واح ��دة ب �ع��د ال�ظ�ه��ر
م��ن ي��وم الثالثاء ال��واق��ع فيه 2013/1/29
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عائدة لـ«تقديم اغطية من الفونط دوكتيل
لغرف التفتيش العائدة للمؤسسة» وفقًا
ل��دف�ت��ر ال �ش��روط ال �خ��اص امل��وض��وع لهذه
الغاية وذل��ك في املكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح  -ملك الشدراوي
 بيروت.ي �م �ك ��ن مل � ��ن ي� ��رغ� ��ب االش � � �ت � � ��راك ف � ��ي ه ��ذه
املناقصة االط�ل�اع وال�ح�ص��ول على دفتر
ال� �ش ��روط ال �خ��اص ف��ي ال �ط��اب��ق ال �ث��ال��ث -
املكتب الرئيسي  -ش��ارع سامي الصلح -
ملك الشدراوي لقاء مبلغ /1000.000/ل.ل.
يدفع ف��ي ص�ن��دوق املؤسسة لقاء إيصال
يضم إلى العرض.
ت�ق��دم ال �ع��روض ب��ال�ي��د إل��ى ق�ل��م املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة
ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة م��ن آخ��ر ي��وم ع�م��ل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 6
دعوة للمقرر ادخالها
سيلوا كريكور اسكجيان
ان ال �ق��اض��ي ن �ت��ال��ي ال �ه �ب��ر ال �ن ��اظ ��رة ف��ي
دع ��اوى االي �ج��ارات ف��ي امل�ت�ن ت��دع��و امل�ق��رر
ادخ� ��ال � �ه� ��ا س� �ي� �ل ��وا ك ��ري� �ك ��ور اس �ك �ج �ي��ان
للحضور الى قلم املحكمة بمهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر لتبلغ اوراق الدعوى
 2013/335املقامة من اوس��ب مارديروس
اس �ك �ج �ي ��ان ون� ��وب� ��ار اوس� � ��ب اس �ك �ج �ي��ان
وال��رام�ي��ة ال��ى ال ��زام الجهة امل��دع��ى عليها
ب��اخ�لاء السطيحة التابعة للقسم رق��م 9
من العقار /133البوشرية وإلزامها بعطل
وض� ��رر ع ��ن االش� �غ ��ال ل�ل�س�ط�ي�ح��ة ي ��وازي
بدل مثلها السنوي وحضور الجلسة في
 2013/2/18واال اعتبرت مبلغة وحوكمت
ً
اص ��وال وع � ّ�د ك��ل تبليغ ال��ى ق�ل��م املحكمة
صحيحًا.
رئيس القلم
سمر سالم
اعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
ب �م��وج��ب م �ح �ض��ر ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع�م��وم �ي��ة

العادية تاريخ  2012/12/21تقرر بتاريخ
 2012/12/22ح��ل وش�ط��ب «ش��رك��ة غ��اوو
ـ ه ��ول ��دن ��غ ش.م.ل ».م ��ن ق� �ي ��ود ال �س �ج��ل
التجاري بحيث هي مسجلة تحت الرقم
/1901992/ورق � � � � ��م ت�س�ج�ي�ل�ه��ا ف��ي وزارة
املالية  /2470240/فعلى كل ذي مصلحة
تقديم اعتراضه ومالحظاته خ�لال مهلة
عشرة أيام من تاريخ آخر نشر.
امني السجل التجاري بالتكليف
مارلني دميان

اعالن مكرر للمرة الثالثة
عن مناقصة عمومية
يعلن اتحاد بلديات الضنية للمرة الثالثة
ع ��ن رغ �ب �ت��ه ب� ��إج� ��راء م �ن��اق �ص��ة ع�م��وم�ي��ة
لشراء قطعة ارض من نطاق بلدة بخعون
ال �ع �ق ��اري ��ة وذل � ��ك ح �س��ب دف� �ت ��ر ال� �ش ��روط
الخاص املوضوع من قبل االتحاد.
ع �ل��ى ال ��راغ� �ب�ي�ن ب ��االش� �ت ��راك ب��امل �ن��اق �ص��ة
التقدم باالستحصال على دفتر الشروط
م ��ن م �ب �ن��ى االت � �ح� ��اد ف ��ي م ��رك ��زه ال �ك��ائ��ن
ف��ي ب�خ�ع��ون ـ ال�ط��ري��ق ال �ع��ام وذل ��ك لغاية
 2013/1/9ضمنًا خالل الدوام الرسمي.
رئيس اتحاد بلديات الضنية
عبد السالم سعدية
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب حامد رعد وندى كبارة سند تمليك
بدل ضائع  D 45/8بساتني امليناء
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط �ل��ب وص� ��ال ال �ب �ي �س��ار ش �ه��ادة ق �ي��د ب��دل
ضائع للعقار /1179/عاصون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت املحامية ليلى قاسم بوكالتها عن
اح��د ورث��ة نجيحة شحيطة سند تمليك
بدل ضائع  1995/56بساتني طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب صبحي عكاري ملوكلته ناتاليا بافل
ادان �ي �ف��ا س�ن��د تمليك ب��دل ض��ائ��ع /428/
البقيعة
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط �ل��ب م�ح�م��د ال�ح�ل�ب��ي ب��وك��ال �ت��ه ع��ن اح��د
ورث ��ة اح �م��د ح�ك�م��ت ب��ك االس �ع��د س�ن��دات
تمليك بدل ضائع  55و 56و 57كفر ملكي
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب بسام نعيم ملوكله انيس الوراق سند
تمليك بدل ضائع  1691/9حلبا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط� �ل ��ب ج � � ��ان س ��رك� �ي ��س مل � ��ورث � ��ه س��اس�ي�ن
س ��رك� �ي ��س س � �ن� ��دات ت �م �ل �ي��ك ب � ��دل ض��ائ��ع
ل�ل�ع�ق��ارات  71و 110و 111و 154منطقة
الخرنوب
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب املحامي رون��ال��د ع��ازار بوكالته عن
اح��د ورث��ة ف��ؤاد خ��وري سند تمليك بدل
ضائع للعقار  62/12بساتني امليناء
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

