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إعالنات

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 367/2016
املنفذ :عصام نحلة ورفاقه
املنفذ عليها :ختام نحلة
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية
فــي الـنـبـطـيــة بـتــاريــخ  17/5/2016رقــم
 62/2016املنتهي الى اعالن عدم قابلية
العقار /2172النبطية التحتا غير قابل
للقسمة العينية وطــرحــه للبيع باملزاد
ال ـع ـل ـنــي ع ـل ــى اس ـ ــاس الـ ـط ــرح وت ــوزي ــع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ5/9/2016 :
تاريخ تبليغ االنذار16/9/2016 :
العقار املطروح 2400 :سهمًا من العقار
/2172الـنـبـطـيــة التحتا يقع فــي منطقة
خلة الـهــوا عـبــارة عــن بـنــاء قــديــم بحالة
متوسطة مؤلف من طابق ارضي مؤلف
من شقتني غربية تحتوي على غرفتني
لـلـسـكــن وغ ــرف ــة م ــون ــة وم ـط ـبــخ وح ـمــام
وممشى وبــرنــدا وشقة شرقية تحتوي
على غرفتني وصالون وممشى ومطبخ
وحمام وبلكون وك ــاراج ودرج ،وطابق
اول يحتوي على  3غرف نوم وصالون
ودار وط ـعــام ومـطـبــخ ومـمـشــى وحـمــام
وخالء وبرندا وشرفة ودرج،
مساحة االرض 353 :م2
مساحة البناء 454 :م2
التخمني 378300 :د.أ.
الطرح 378300 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  8/12/2016الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
اس ـه ــم ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فعلى
ال ــراغ ــب بــال ـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ق ـل ــم ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك م ـصــرفــي
منظم المر رئيس دائــرة تنفيذ النبطية
وات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نطاقها
واال ع ـ ّـد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه مــا لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع على
قيود الصحيفة العينية السهم العقار
امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
املساعد القضائي
ميرفت زبيب
إعالن تلزيم تجهيز
غ ــرف ــة م ـ ـ ّـب ـ ــردة لـ ـ ـ ــزوم م ــدي ــري ــة الـ ـث ــروة
ّ
الحيوانية في وزارة الــزراعــة ـ ـ املديرية
العامة للزراعة
الساعة التاسعة من يوم االثنني الواقع
فيه الحادي والثالثون من شهر تشرين
االول  ،2016ت ـجــري إدارة املـنــاقـصــات
فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي بـنــايــة بيضون
ـ ـ ـ ـ ش ــارع بـ ــوردو ـ ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الزراعة ـ ـ مناقصة تلزيم
تجهيز غرفة ّ
مبردة لزوم مديرية الثروة
ّ
الحيوانية في وزارة الــزراعــة ـ ـ املديرية
العامة للزراعة.
ـ ـ الـتــأمــن امل ــؤق ــت :خمسة مــايــن ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ديـ ــوان
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـل ــزراع ــة ال ـك ــائ ــن فــي
منطقة بئر حسن ـ ـ مقابل ثكنة هنري
شهاب ـ ـ الطابق الثالث.
يجب ان تصل ال ـعــروض إلــى قلم إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 1950
إعالن تلزيم تقديم شتول
أش ـجــار مـثـمــرة مــوثـقــة (م ـصـ ّـدقــة) لــزوم
وزارة الزراعة ـ ـ مديرية الثروة الزراعية
للعام 2017

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فيه االول من شهر تشرين الثاني ،2016
ت ـج ــري إدارة امل ـنــاق ـصــات ف ــي مــركــزهــا
الـ ـك ــائ ــن فـ ــي ب ـن ــاي ــة ب ـي ـض ــون ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارع
بـ ــوردو ـ ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـي ــروت ،لحساب
وزارة الزراعة ـ ـ مديرية الثروة الزراعية
ـ ـ ـ مناقصة تلزيم تقديم شتول أشجار
ّ
(مصدقة) للعام .2017
مثمرة موثقة
ـ ـ التأمني املؤقت :مليون ليرة لبناينة ال
غير لكل بند ،عدد البنود (.)12
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل بند
على حده.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
والحصول عليه من قلم مصلحة ديوان
املــديــريــة الـعــامــة لـلــزراعــة ـ ـ مبنى وزارة
ال ــزراع ــة ال ـكــائــن ف ــي مـنـطـقــة ب ـئــر حسن
م ـق ــاب ــل ث ـك ـن ــة هـ ـن ــري ش ـ ـهـ ــاب ،ال ـط ــاب ــق
الثالث.
يجب ان تصل ال ـعــروض إلــى قلم إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 1954
مناقصة عامة
رقم /5483م ع إ/م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة م ــن ن ـه ــار الـخـمـيــس
الــواقــع فــي  10/11/2016تـجــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الكائنة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ أول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
أش ـغ ــال تــأهـيــل وص ـيــانــة سـجــن قــاعــدة
رياق الجوية وتأمني التدفئة له.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
/1786م ع إ/م هـ تاريخ 30/9/2016
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــإدارة
ـ ـ ـ ـ مـصـلـحــة الـهـنــدســة ف ــي مـبـنــى عفيف
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
ل ــإدارة ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ مكتب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يجب أن تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 10/10/2016
اللواء محسن فنيش املدير العام
لإلدارة
التكليف 1963
مناقصة عامة
رقم /5477م ع إ/م م3/
الساعة الحادية عشرة من نهار الخميس
الــواقــع فــي  10/11/2016تـجــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الكائنة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ أول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
أشـغــال إنـشــاء مـخــازن ذخـيــرة فــي ثكنة
أبو سليمان ـ ـ أبلح.

م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
/1813م ع إ/م هـ تاريخ 30/9/2016
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــإدارة
ـ ـ ـ ـ مـصـلـحــة الـهـنــدســة ف ــي مـبـنــى عفيف
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
ل ــإدارة ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ مكتب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يجب أن تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 10/10/2016
اللواء محسن فنيش املدير العام
لإلدارة
التكليف 1960
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى أسـ ــاس تـقــديــم
أس ـع ــار لتنفيذ م ـش ــروع اش ـغ ــال انـشــاء
تمديدات ملياه الشرب في منطقة الحرف
ـ ـ مراح بيت احمد ـ ـ قضاء الهرمل.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـتــاس ـعــة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.15/11/2016
فعلى املتعهدين املصنفني فــي الــدرجــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ صـ ـفـ ـق ــات األشـ ـغ ــال
املـ ــائ ـ ـيـ ــة املـ ـسـ ـجـ ـل ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال ي ــوج ــد
بعهدتهم اكثر من اربــع صفقات مائية
لم يجر استالمها مؤقتًا بعد ،الراغبني
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشر مــن آخــر يوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة ال ـ ــدي ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  11تشرين االول 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1974
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 902/2013
امل ـن ـف ــذ :اتـ ـح ــاد ت ـف ـل ـي ـســة ج ـ ــان س ـع ــادة
وكيلها املحامي حسام شمس الدين.
ً
املنفذ عليه :املفلس جان سعادة ممثال
بوكيل االت ـحــاد املـحــامــي حـســام شمس
الدين.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر عن
القاضي املشرف على التفليسة بتاريخ
 29/10/2003ال ـق ــاض ــي بــال ـتــرخ ـيــص
لوكيل التفليسة بتصفية وبيع العقار
 966مار شعيا واملزكة وابالغ من يلزم.
تاريخ محضر الوصف.9/5/2014 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.28/11/2014 :
الـعـقــار امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار  966مار
شعيا واملــزكــة .قطعة ارض عليها بناء

مؤلف من خمس طوابق .الطابق السفلي
االول ع ـل ــى الـ ـب ــاط ــون م ـق ـطــع بــأح ـجــار
الباطون الى قسمني ومطلع درج يؤدي
الى الطابق السفلي الثاني يحتوي على
شاليه مبلط قيد االنجاز ضمنه مطبخ
صغير وحمام والقسم االخر على االعمدة
وشاليه مورق فقط وشاليه مبلط ضمنه
ح ـم ــام دون ابـ ـ ــواب وق ـس ــم اخـ ــر لـ ــه .هــذا
الـطــابــق مقطع بــاحـجــار الـبــاطــون وجــزء
م ـنــه غ ـيــر م ـس ـقــوف وم ـط ـلــع درج ي ــؤدي
الى الطابق السفلي الثالث الذي يحتوي
ع ـلــى خ ـمــس شــال ـي ـهــات ال ـشــال ـيــه االول
مؤلف من ثالث غرف وحمامني ومطبخ
وم ــدخ ــل وال ـش ــال ـي ــه ال ـث ــان ــي م ــؤل ــف مــن
غرفتني وصالون وسفرة ومطبخ وحمام
وال ـشــال ـيــه ال ـثــالــث غــرفــة ضـمـنـهــا حـمــام
ومطبخ والشاليه الرابع ذات مواصفات
ال ـش ــال ـي ــه الـ ـث ــان ــي والـ ـش ــالـ ـي ــه ال ـخــامــس
مقطع وما يزال قيد االنشاء ومطلع درج
يــؤدي الى الطابق السفلي الرابع مؤلف
مــن خـمــس شــالـيـهــات قـســم مـنـهــا مقطع
والـقـســم االخ ــر يـلــزمــه املـنـجــور الــداخـلــي
وقسم لـلــدوش وقسم للصونا والــدوش
ومطلع درج الــى الـطــابــق االرض ــي الــذي
يـحـتــوي عـلــى ت ــراس قـســم مـنــه مسقوف
ضمنه باربيكيو .البناء بحالة الخراب
ومهمل وغير صالح للسكن واالستعمال
بـحــالـتــه ال ـحــاضــرة عـلـمــا أن ه ــذا الـعـقــار
م ـح ـبــوس م ــن ال ـط ــري ــق .مـســاحـتــه 1322
م 2يحده غربًا قناة مياه عمومية شرقًا
ً
 466ش ـ ـمـ ــاال  967ج ـن ــوب ــا  ،403حـجــز
احتياطي رقــم  112/112/92عــن تنفيذ
املنت ملصلحة االعتماد اللبناني ش.م.ل.
وط ـ ـلـ ــب ت ـن ـف ـي ــذ ع ـ ـ ــدد  .131/92ح ـجــز
اح ـت ـي ــاط ــي ب ـ ـ ـ ــاالوراق  .62/93ودع ـ ــوى
باالوراق  373/93ملصلحة خليل اسكندر
ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري .قـ ـي ــد احـ ـتـ ـي ــاط ــي ب ـم ـض ـمــون
ق ـ ـ ــرار ق ــاض ــي االمـ ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة رق ــم
 1245/1257/94ملصلحة زهير بديع ابو
رس ــان .ورق ــم  1242/1256/94ملصلحة
اسـمــر ري ــاض حلبي .ورق ــم 1243/1255
ملصلحة هـشــام بــديــع ابــو رس ــان .ورقــم
 1246/94ملصلحة لينا زهير أبو رسالن.
ح ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي ع ــن ت ـن ـف ـيــذ امل ـ ــن رق ــم
 60/61ملصلحة الياس عــاد .استحضار
م ـق ــدم ل ـجــانــب امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة في
جبل لبنان املحترمة الناظرة بالقضايا
العقارية رقــم  1756/96املــدعــي ابراهيم
داوود متري .حجز احتياطي عن تنفيذ
املنت عدد  301/301/96ملصلحة ابراهيم
بــزي .طلب تنفيذ عــدد  167/96ملصلحة
مجيد العيلي.
ح ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي ع ـ ــدد 386/386/96
ملـصـلـحــة ال ـي ــاس مـجـيــد الـعـيـلــي .حجز
ت ـن ـف ـيــذي ع ــن ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـب ــدا م ــن دي ــان ــا
ملكي .استحضار دع ــوى رقــم 527/97
ملصلحة سيمون يونان.
استحضار دعوى رقم  1275/98املدعي
عبد الله ابــراهـيــم الحقيل .حكم افــاس
رقم .3086/98
قيمة التخمني 406400 :دوالر أميركي.
قيمة الطرح /243840/ :دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
ف ـي ــه  11/11/2016ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
صباحًا امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي
مـحـكـمــة امل ـ ــن .ف ـع ـلــى راغ ـ ــب الـ ـش ــراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح

إعالم تبليغ
املوضوع تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الضريبة على القيمة املضافة ـ ـ مصلحة العمليات ـ ـ دائرة خدمات الخاضعني,
املكلفني الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة املراقبة الضريبية واالستردادات في مديرية الضريبة على القيمة
املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل
ً
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق LIPANPOST

جورج جوزف مغني

1192637

RR136822519LB

31/08/2016

04/10/2016

جمعية الجنان

1722177

RR136823179LB

29/08/2016

04/10/2016
التكليف 1969

15

أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة خــال ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .5%
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 1970/2015
(الرئيسة جدايل)
طالب التنفيذ :عبد الرضا ابراهيم عبد
الحسني البارودي وكيله املحامي حسن
فاعور
املنفذ عليه :مصطفى زيــن عمار مقابل
مطعم خليفة ـ ـ محل عمار
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــد دي ـ ــن بـقـيـمــة
/40.000/د.أ .ـ ـ عدا الفوائد واللواحق.
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز 18/11/2015 :ـ ـ
تاريخ تسجيله.25/11/2015 :
املطروح للبيع :كامل القسم رقم  23من
العقار رقم  177الحدت بلوك C
طابع رابع :يتألف من مدخل وثالث غرف
نوم وصالون وطعام ومطبخ وحمامني
وشرفات وله موقف سيارة في السفلي
االول رق ــم  C 23ول ــدى الـكـشــف تـبــن ان
مــا ذك ــر اع ــاه ينطبق عـلــى ال ــواق ــع وان
عــدد الـشــرفــات  4ـ ـ حــق مختلف خاضع
لنظام ملكية الطوابق وتعديله ويشترك
بملكية الـحـقــن املختلفني رق ــم  1وC 3
وما ورد عليهما ـ ـ تأمني رضائي درجة
اولـ ــى بـقـيـمــة مــاي ـتــان وت ـس ـعــون مليون
ليرة لبنانية الــدائــن :االعتماد اللبناني
ش.م.ل .ـ ـ املدين مالك العقار مصطفى زين
عمار ـ ـ تعهد وتفويض بــازالــة املخالفة
على القسم املشترك من مالك القسم 23
 Cـ ـ ضريبة تحسني بكتاب وزارة املالية
مديرية ال ــواردات رقــم /8922ص تاريخ
 17/6/2015قرار مديرية الواردات رقم 7
تاريخ  2/2/1999ـ ـ مرسوم رقــم 10496
تاريخ  22/7/68بملفه.
مساحته/140/ :م2
ال ـت ـخ ـم ــن/266000/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـط ــرح:
/159600/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :تـجــري املــزايــدة
نـهــار االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي 2/11/2016
ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ص ـبــاحــا ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل
بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
أو مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  5%والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب وسام علي االرناؤوط بوكالته عن
صــاح الدين يوسف ســام وكيل عماد
جـمـيــل حــاسـبـيـنــي بـصـفـتــه احـ ــد ورث ــة
نعمت محي الدين شبارو وريث جميل
يوسف حاسبيني وريـثــة نجله محمد
زرق ـ ــوط وري ـث ــة خــانــم مـحـمــد الـطـقــوش
سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضــائــع عــن حصة
املورثه  /خانم محمد الطقوش بالعقار
 612منطقة ميناء الحصن.
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي

