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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
العروض العائد لــزوم تشغيل وصيانة
امل ـن ـش ــآت ال ـش ـم ـس ـيــة ع ـلــى ن ـهــر ب ـيــروت
ملــدة خمس سـنــوات ،مــوضــوع اسـتــدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ـ ـ ــم ث4د 5280/تـ ــاريـ ــخ
 ،2017/5/18قـ ــد مـ ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/9/15عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/8/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1598
إعالن
بيع صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2000/322
املجددة برقم 2015/312
القاضية الرئيسة كارين أبو عبدالله
املـ ـنـ ـف ــذ :بـ ـن ــك صـ ـ ـ ـ ــادرات اي ــران/وكـ ـيـ ـل ــه
املحامي شادي رفيق الخوري
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :تـفـلـيـســة اب ــراه ـي ــم محمد
الشيخ علي
السند التنفيذي :عقد تأمني من الدرجة
االول ـ ـ ـ ــى مـ ــع ش ـ ـهـ ــادة قـ ـي ــد تـ ــأمـ ــن عـلــى
ال ـق ـس ــم رق ـ ــم ( 5خـ ـمـ ـس ــة) والـ ـقـ ـس ــم رق ــم
( 6س ـت ــة) م ــن ال ـع ـقــار رق ــم ( 2529أل ـفــن
وخمسمئة وتسعة وعشرين) من منطقة
ً
ال ـع ـمــروس ـيــة ال ـع ـقــاريــة تـحـصـيــا ملبلغ
 170.000د.أ( .مـئــة وسبعني ألــف دوالر
أميركي) عدا اللواحق والفوائد.
تاريخ قرار الحجز2004/2/10 :
تاريخ تسجيله2016/4/18 :
تاريخ محضر الوصف2016/6/20 :
تاريخ تسجيله2016/9/20 :
تاريخ وضع دفتر الشروط2017/1/7 :
العقار املطروح للبيع:
كامل القسم رقم ( 5خمسة) والقسم رقم
( 6س ـت ــة) م ــن ال ـع ـقــار رق ــم ( 2529أل ـفــن
وخسمئة وتسعة وعشرين) من منطقة
ال ـع ـم ــروس ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة ،ال ـق ـس ــم رقـ ــم 5
(خمسة) يقع في الطابق السفلي االول
مــن البناء القائم على العقار رقــم 2529
(أل ـف ــن وخـمـسـمـئــة وت ـس ـعــة وع ـشــريــن)
م ـ ــن م ـن ـط ـق ــة الـ ـعـ ـم ــروسـ ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة،
مـحـلــة م ـس ـمــاة ح ــي ال ـس ـلــم ق ــرب مــوقــف
حــي الـسـلــم ال ـقــديــم ق ــرب مــدرســة االم ــام
امل ـج ـت ـب ــى وهـ ـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن م ـس ـت ــودع
كبير مقطع الــى عــدة غــرف مــن الخشب
والباطون ،الغرف املصنوعة من الخشب
وسـطـحـهــا م ــن ال ـب ــاط ــون ع ــدده ــا سـتــة،
والغرف املصنوعة من الباطون عددها
ت ـس ـع ــة .إن ه ـ ــذا املـ ـسـ ـت ــودع عـ ـب ــارة عــن
مستوصف طبي واملسمى بمستوصف
العناية بالعائلة وهو يتضمن عيادات
طبية وصيدلية لصاحبه السيد حسني
حريري الــذي يشغله كمستأجر بإجارة
حديثة وفقًا ألقواله ،كما يتضمن مكتب
استعالمات لدى الدخول اليه باالضافة
الى مطبخ وثالث حمامات وارضه بالط
بــاركـيــه وفـنـيـيــل وال ـط ــرش بــويــا .ضمن
هذا القسم يوجد درج من الرخام يؤدي
الى جزء من القسم رقم  6والذي يتضمن
مولدًا كهربائيًا .أما الجزء اآلخر من هذا
القسم فهو مقفل وباشغال السيد حسني
منصور وفقًا القوال شاغل القسم رقم 5
السيد حسني حــريــري .أمــا القسم رقــم 6
(ستة) فهو يقع في الطابق األرضي من
البناء القائم على العقار رقم ( 2529ألفني
وخمسمئة وتسعة وعشرين) من منطقة
العمروسية العقارية .جزء من هذا القسم
يـشـغـلــه ال ـس ـيــد ح ـســن ح ــري ــري والـ ــذي
يـتـضـمــن م ــول ـدًا ك ـهــربــائ ـيــا ،وجـ ــزء آخــر
يشغله السيد حسني مصطفى باجارة
حديثة وفقًا ألقواله وهو عبارة عن محل

ب ـبــابــن م ــن ال ـحــديــد امل ــده ــون بــالـبــويــا.
الطرش بويا وهو معدوم وفيه متخت،
أرضه بالط بورسالن.
قيمة التخمني
للقسم رقم ( 5خمسة) 455.000 :د.أ .بدل
الطرح املخفض 245700 :د.أ.
قيمة التخمني
للقسم رقــم ( 6س ـتــة) 212.000 :د.أ .بدل
الطرح املخفض 114480 :د.أ.
تاريخ ومكان البيع:
ت ـ ـ ـحـ ـ ــدد ي ـ ـ ـ ــوم االربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ـي ــه
 2017/11/29ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
صباحًا موعدًا للبيع باملزاد العلني أمام
رئيس تنفيذ عاليه ،في قاعة املحكمة.
شروط البيع:
على الراغب بالشراء اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق دائرة تنفيذ عاليه واالطالع
على قيود الصحيفة العينية للقسمني
م ــوض ــوع امل ــزاي ــدة وم ـعــاي ـنــة الـقـسـمــن،
وعليه تأمني بــدل قيمة الطرح بموجب
شيك مصرفي ألمــر رئيس دائــرة تنفيذ
عاليه ،وخالل ثالثة أيام من تاريخ قرار
االحــالــة اي ــداع الثمن تحت طائلة اعــادة
املزايدة حكمًا ،بزيادة العشر على عهدة
الناكل الذي يضمن النقص ،وال يستفيد
من الزيادة ،وعليه وبخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
ُحسام أبو حسن
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـحــاولــة أولـ ــى) في
ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة وال ـن ـص ــف من
يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه ،2017/09/19
وذل ــك فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املديرية
ال ـعــامــة لــأمــن ال ـع ــام – امل ـب ـنــى املــرك ــزي
رق ــم  /3/الـطــابــق الـثــالــث ،لتلزيم كــارت
سنترال  /32/خط لسنة  2017موضوع
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط رقـ ــم /308م ل ت ــاري ــخ
.2017/08/19
ي ـم ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـت ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلط ــاع واسـتــام
دفـتــر ال ـشــروط املــذكــور أع ــاه فــي دائ ــرة
املـ ــال وال ـع ـت ــاد – شـعـبــة ال ـت ـلــزيــم ،خــال
أوق ـ ــات الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ،ع ـلــى أن ت ـقـ ّـدم
ال ـ ـعـ ــروض ف ــي م ـه ـلــة أق ـص ــاه ــا ال ـســاعــة
الثالثة عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد امل ـن ــاق ـص ــةُ ،
ويـ ــرفـ ــض ك ــل ع ــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أع ـ ــاه يـ ــوم ع ـط ـلــة رسـ ـم ــي ،يـعـتـبــر يــوم
العمل الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1619
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـحــاولــة أولـ ــى) في
تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم
الثالثاء الواقع فيه  ،2017/09/19وذلك
في قاعة املناقصات في املديرية العامة
لــأمــن الـعــام – املبنى املــركــزي رقــم /3/
ال ـطــابــق ال ـث ــال ــث ،لـتـلــزيــم آالت تـصــويــر
فـ ــوتـ ــوغـ ــرافـ ــي لـ ـسـ ـن ــة  2017م ــوض ــوع
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط رقـ ــم /311م ل ت ــاري ــخ
.2017/08/21
ي ـم ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـت ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلط ــاع واسـتــام
دفـتــر ال ـشــروط املــذكــور أع ــاه فــي دائ ــرة
املـ ــال وال ـع ـت ــاد – شـعـبــة ال ـت ـلــزيــم ،خــال
أوق ـ ــات الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ،ع ـلــى أن ت ـقـ ّـدم
ال ـ ـعـ ــروض ف ــي م ـه ـلــة أق ـص ــاه ــا ال ـســاعــة
الثالثة عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد امل ـن ــاق ـص ــةُ ،
ويـ ــرفـ ــض ك ــل ع ــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أع ـ ــاه يـ ــوم ع ـط ـلــة رسـ ـم ــي ،يـعـتـبــر يــوم
العمل الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1619
مناقصة عامة
رقم /3970م ع إ/م م3/

الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن نـ ـه ــار ال ـث ــاث ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2017/9/26ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة القوامة فــي قاعة املناقصات
الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ ـ أول
طــريــق ال ـحــدت مـنــاقـصــة عــامــة :تحقيق
آالت مــوسـيـقـيــة ل ـصــالــح ال ـج ـيــش لـعــام
.2017
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رقــم
/14م ع إ/م ق 1/تاريخ .2017/8/8
يمكن ملن يرغب االشـتــراك في املناقصة
العامة هــذه االطــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـ ــإدارة ـ ـ
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
لـ ــإدارة ـ ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/8/20
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 1610
مناقصة عامة
رقم /3926م ع إ/م م3/
الساعة الحادية عشر من نهار الجمعة
ال ــواق ــع ف ــي  2017/9/15ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ ـ مصلحة الـعـتــاد فــي قــاعــة املناقصات
الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ ـ أول
طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم قطع
ب ــدل لـصــالــح ال ـقــوات الـبـحــريــة (األق ـســام
املتبقية) لعام .2017
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رقــم
/13م ع إ/م ع 1/ت ــاري ــخ 2017/2/27
وتعديله.
يمكن ملن يرغب االشـتــراك في املناقصة
العامة هــذه االطــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـ ــإدارة ـ ـ
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
لـ ــإدارة ـ ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/8/18
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 1608

املؤسسة في العام .2017
لذلك يطلب من الشركات او املؤسسات
املختصة بهذا املجال االتصال باملؤسسة
خــال اوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي للحصول
عـ ـل ــى امل ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات ال ـف ـن ـي ــة والـ ـ ـش ـ ــروط
امل ـت ـع ـل ـق ــة بـ ــاملـ ــوضـ ــوع امل ـ ــذك ـ ــور اعـ ـ ــاه،
وتسليم العروض في مكتب املدير العام
ً
ابتداء من تاريخ بدء النشر في الجريدة
ّ
الرسمية والصحف املحلية اعتبارًا من
ي ــوم الـخـمـيــس الــواقــع فـيــه 2017/8/24
ولغاية الساعة الثانية عشرة مــن ظهر
يوم االثنني الواقع ّفيه  ،2017/9/11مع
ّ
ستتم
العلم بــأن جلسة فــض ال ـعــروض
ف ــي م ــرك ــز امل ــؤس ـس ــة ال ـك ــائ ــن ف ــي ش ــارع
ال ـح ـم ــراء ب ـنــايــة ال ـب ـي ـكــادل ـلــي ـ ـ ـ ـ الـطــابــق
السابع الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع فيه .2017/9/12
ت 01/345854 :ـ ـ ـ ـ ـ ـ  01/344941ـ ـ ـ ـ
01/739702
املكلفة بتسيير أعمال
مؤسسة املحفوظات الوطنية
د .نزيهة األمني
التكليف 1606
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ينفذ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
بــامل ـعــام ـلــة  2017/562ب ــوج ــه طــانــوس
سمعان ضو عقد قرض وكشف حساب
ً
تحصيال ملبلغ  /20693979/ل.ل .ومبلغ
/1923561/ل.ل .إض ــاف ــة الـ ــى ال ـفــوائــد
واللواحق.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى سـ ـي ــارة املـنـفــذ
عـلـيــه م ــارك ــة ف ـيــات  Abarth 500رقمها
/65222ج مخمنة بمبلغ /20000/د.أ.
أو مــا يـعــادلـهــا بالعملة الــوطـنـيــة .وقــد
أخــذ بعني االعتبار لوحة التسجيل وال
يتوجب عليها رسوم ميكانيك.
يـ ـج ــري ال ـب ـي ــع بـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع
فـيــه  2017/9/7الـســاعــة  14.00للراغب
بــال ـشــراء ال ـح ـضــور ال ــى م ــرآب كــارلــوس
موسى في جونية قرب السرايا باملوعد
املـ ـح ــدد أع ـ ــاه م ـص ـحــوبــا بــال ـث ـمــن نـقـدًا
وب ــرســم دالل ــة خـمـســة بــاملـئــة وال يـجــوز
إتمام البيع ما لم يبلغ الثمن املعروض
ستة أعشار القيمة املخمنة وعليه اتخاذ
ّ
محل اقامة له ضمن نطاق الــدائــرة وإال
ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
مــوجــه ال ــى املـنـفــذ عـلـيــه :عـلــي مصطفى
العكاري املجهول محل االقامة
تـنــذركــم هــذه الــدائــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لـتـسـلــم االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي ف ــي املـعــامـلــة
رق ــم  2014/1004امل ـت ـكــونــة بـيـنــك وبــن
االعتماد اللبناني ش.م.ل .بخالل /30/
ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر واتـ ـخ ــاذ محل
اقامة مختار ضمن نطاق الدائرة واال ُعد
قلمها مقامًا مختارًا تتبلغون بواسطته
كــل االوراق املــوجـهــة الـيـكــم فــي املعاملة
املذكورة.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء م ــادة الحليب
الـ ـ ـط ـ ــازج ل ـ ـ ــزوم عـ ـم ــال م ـع ــام ــل االنـ ـت ــاج
وامل ـن ـتــدبــن م ــن شــركــة ك ـهــربــاء قــاديـشــا
الـ ــى م ـع ــام ــل ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ،م ــوض ــوع
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د6426/
تاريخ  ،2017/6/14قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2017/9/15عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /80 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/8/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1621

إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم محل تجاري
ب ـنــاء لـلـطـلــب ت ــاري ــخ  2017/8/16تـقــرر
تعديل االســم التجاري للمحل املعروف
ب ــاس ــم "الـ ـع ــام ــر ل ـل ـت ـج ــارة واملـ ـ ـق ـ ــاوالت
 A.M.S. FOR CONSTRUTIONاملسجلة
تحت رقم .2017/4007150
لتصبح :العامر للدراسات واالستشارات
A.M.S
FOR
STUDIES
&
CONSULTATIONS
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
بالتكليف
غادة حمية

إعالن
تعلن مؤسسة املحفوظات الوطنية عن
حاجتها الى تأهيل مكاتب ومستودعات

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب عبد الرحمن مصطفى ناصر ملورثه

مـصـطـفــى م ـح ـمــود ن ــاص ــر س ـنــد تمليك
بدل عن ضائع بالعقار  2319مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب ش ــادي شكيب نصر الــديــن ملوكله
السيد كريم يعقوب قرمان سند تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع لـلـقـســم  23م ــن الـعـقــار
 1801مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن اب ــراهـ ـي ــم ال ـخ ـيــاط
ملــوكـلــه سمير عــاطــف حـمــزه سـنــو سند
تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع لـلـقـســم  22من
العقار  3986مزرعه.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب نمر حنا لحود ملوكله ناجي ادوار
ب ـس ـتــانــي س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
للقسم  36من العقار  2180رميل.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت كلود قيصر كنزفيتش بصفتها
احدى ورثة قيصر فريد كنزفيتش سند
تمليك بــدل عــن ضــائــع بــاســم مورثها /
قيصر فــريــد كنزفيتش /للقسم  12من
العقار  2931منطقة رأس بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب توفيق الـشــامــي بوكالته عــن احد
ورثــة مرشد حسني الصمد شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  44بخعون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلبت املحامية فطوم مصطفى ملوكلتها
ف ــاط ـم ــة ع ـل ــي صـ ـب ــرة شـ ـه ــادة ق ـي ــد ب ــدل
ضائع للعقار  1192بقاعصفرين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـ ـلـ ـب ــت لـ ـيـ ـن ــا ع ـ ـ ـ ـ ــدرة وغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوان ع ـ ــدرة
ملــوكـلـتـهـمــا س ـع ــاد مـنـيــب عـ ــدرة سـنــدي
تمليك بدل ضائع للعقارين  900و1142
بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب أحمد الجندي ملوكله محمد رشيد
ح ــاق سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع للعقار
 647مركبتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

