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إعالنات

مجهول محل االقامة
ً
ع ـمــا بــاح ـكــام امل ــدة  409أ.م.م .تنبئكم
هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة بـ ــأن لــدي ـهــا ف ــي املـعــامـلــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم  2017/1220ان ـ ـ ــذارًا
اجرائيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
ع ـل ــي ح ـس ــن ع ـ ــوض ن ــات ـج ــا عـ ــن طـلــب
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن ال ـق ــاض ــي
امل ـ ـن ـ ـفـ ــرد امل ـ ــدن ـ ــي ال ـ ـنـ ــاظـ ــر ف ـ ــي دع ـ ـ ــاوى
االيـ ـ ـج ـ ــارات ب ــرق ــم  2016/1174تــاريــخ
 2016/12/22امل ـت ـض ـمــن اسـ ـق ــاط حــق
املدعى عليه ميشال بركات من التمديد
الـقــانــونــي وال ــزام ــه بــاخــاء املــأجــور في
الطابق الثاني من العقار  /1500/رأس
بيروت وتسليمه شاغرًا لطالب التنفيذ
وتضمينك النفقات كافة.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار واالوراق املرفقة به علمًا
بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ــان
وعـلــى تعليق نسخة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنــذار البالغة عشرة ايام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
2017/9/7
إعالن عن مناقصة عمومية
تعلن بلدية الغازية عن اجــراء مناقصة
عـ ـم ــومـ ـي ــة بـ ـط ــريـ ـق ــة الـ ـ ـظ ـ ــرف امل ـخ ـت ــوم
لــزوم تزفيت إيدياليت لتعبيد شــوارع
مختلفة وت ـســويــة حـفــر ضـمــن الـنـطــاق
البلدي.
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك فـ ـ ــي هـ ــذه
املناقصة التقدم الى مبنى البلدية خالل
اوق ـ ــات الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ل ــاط ــاع على
دفاتر الشروط العائدة لهذه املناقصة.
آخ ـ ــر م ـه ـلــة ل ـت ـقــديــم ال ـ ـعـ ــروض ه ــو فــي
تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم
االثـنــن الــواقــع فــي  2017/9/25على ان
يـكــون فــض ال ـعــروض الـســاعــة الـحــاديــة
عشر من صباح يوم الثالثاء الواقع فيه
.2017/9/26
الغازية في 2017/8/25
رئيس بلدية الغازية
محمد سميح غدار
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب منير رضــى عجروش شهادة قيد
بدل ضائع السهمه في العقار رقم 1269
كفرحونة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2013/70 :
املـنـفــذ :بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل .املـحــامــي
رشيد نصور
املنفذ عليهما :ج ــورج ف ــارس ابــي نــادر
وسناء جرجس راضي ـ ـ عبدللي.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ق ــرض
ع ـ ـ ــدد ( )2و /38/سـ ـن ــد دي ـ ـ ــن ب ـق ـي ـمــة
 /225099298/ل.ل .مبلغ  /36252/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم.
تاريخ الحجز2015/5/20 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/6/10 :
املـطــروح للبيع العقار :رقــم  768منطقة
عبدللي العقارية
م ـح ـت ــوي ــات ــه :ارض ب ـع ــل تـ ـ ــزرع ح ـبــوب
ضمنها بـعــض اش ـجــار زيـتــون واهـمــام
حرجي وهي ارض مبنية واثناء الكشف
ت ـب ــن انـ ــه ش ـي ــد ع ـل ـيــه ب ـن ــاء م ــؤل ــف مــن
طــابــق اع ـم ــدة وارب ـع ــة ط ــواب ــق ـ ـ ـ ارض ــي
اض ـ ــاف ـ ــي وارض ـ ـ ـ ـ ــي اول وث ـ ــان ـ ــي وه ــو
متصل بطوابقه الداخلية بواسطة درج
داخلي ومــزود بمصعد كهربائي لكافة
الطوابق.
طابق ثاني يتم الدخول اليه من الطريق
ال ـعــام وه ــو ع ـبــارة عــن صــالــة للحفالت

(م ـ ـط ـ ـعـ ــم) واربـ ـ ـ ـ ـ ــع ح ـ ـمـ ــامـ ــات وشـ ــرفـ ــة
ً
كبيرة ودرج داخـلــي الــى السطح نــزوال
وصعودًا.
ط ــاب ــق اول م ــؤل ــف م ــن م ــدخ ــل ومـطـبــخ
كبير وشرفة بجانبه وغرفة ومستودع
وممر الــى ثــاث غــرف للمنامة ضمنها
كل منها حمام.
ط ــاب ــق ارضـ ــي ش ـبــه مـقـطــع م ــن ال ــداخ ــل
وطابق ارضي اعمدة.
مساحته 1375 :م2
ً
يـحــده :شـمــاال  773وطــريــق عــام جنوبًا:
 767وطريق عام
غربًا 773 :و 769وطريق عام شرقا773 :
و767
ً
وبناء
التخمني/954650/ :د.أ .ارضًا
بدل الطرح/572790/ :د.أ.
املــزايــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االثـنــن الــواقــع
فــي  2017/10/9الساعة الثانية عشرة
والنصف امام رئيس دائــرة التنفيذ في
محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا في
صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو ت ـق ــدي ــم ش ــك أو
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ البترون وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ البترون واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ان
يدفع رســم  %5داللــة اضــافــة الــى رســوم
التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/188
طــالــب التنفيذ :بنك سوسيتيه جنرال
في لبنان
املنفذ عليها :رنا ماهر حمدان
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت رق ــم  2015/2172تــاريــخ
2016/5/26
ً
تحصيال لدين بالغ  /85.031.07د.أ .عدا
الفوائد واللواحق.
عدا الرسوم واملصاريف،
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/6/4 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/2/3 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز2016/3/3 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري
2016/4/11
تاريخ محضر وصف العقار2016/6/6 :
وتاريخ تسجيله2016/8/11 :
ال ـع ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :سـهـمــا من
القسم  /A /4/1892تول عبارة عن شقة
تقع في مبنى من  4طوابق وهي تقع في
الطابق االرض ــي لجهة الشمال الغربي
وتحتوي على صالون وطعام وجلوس
وم ـم ــر وغ ــرف ـت ــي نـ ــوم وث ـ ــاث ح ـمــامــات
وشرفتان واملبنى يقع خلف مستشفى
الشيخ راغب حرب.
مساحته 137 :م2
التخمني 123300 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 56928 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة.
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2017/10/26الساعة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاقها واال عـ ّـد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـتــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا بـمـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2015/12 :
املـنـفــذ :ب ـيــارو واس ـعــد طـنــوس ـ ـ ـ وكيله
املحامي سايد فياض.

امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :جـ ــوزف رف ـي ــق ال ـف ـغــالــي ـ ـ
كفرعبيدا
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :تـنـفـيــذ س ـن ــدات ديــن
بـقـيـمــة ارب ـع ـم ــاي ــة الـ ــف دوالر أم ـيــركــي
اضافة الى الفوائد والرسوم والنفقات.
تاريخ الحجز2015/2/12 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/2/13 :
امل ـطــروح للبيع الـعـقــار :مقسم  /4/من
العقار رقم /346كفرعبيدا يحتوي على
شقة مؤلفة من مدخل وصالون وسفرة
ومطبخ وثــاث غرف نوم وممر وحمام
وثالث شرفات.
مساحته/148 :م2
ً
يحده :شماال مقسم واحد جنوبًا :مقسم
واحد ومقسم ثالثة
غربًا :مقسم واحــد ومقسم ثالثة شرقًا:
مقسم واحد
التخمني /250.000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/135000/ :د.أ.
امل ـطــروح للبيع الـعـقــار :مقسم  /5/من
العقار رقــم /346كفرعبيدا وهــو عبارة
ع ــن ش ـقــة مــؤل ـفــة م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون
وس ـ ـف ـ ــرة ومـ ـطـ ـب ــخ وث ـ ـ ـ ــاث غ ـ ـ ــرف ن ــوم
وحمامني وممرين واربع شرفات.
مساحته/155 :م2
ً
يحده :شماال مقسم واحد ومقسم ثالثة
جنوبًا :مقسم واحد ومقسم ثالثة
غربًا :مقسم واحــد ومقسم ثالثة شرقًا:
مقسم واحد ومقسم ثالثة
التخمني/262000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض /141480/د.أ.
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع الـ ـعـ ـق ــار 328 :مـنـطـقــة
كفرعبيدا العقارية
مساحته/792 :م2
ً
ي ـحــده :ش ـمــاال  348و 327ج ـنــوبــا346 :
و345
غربًا 323 :ـ ـ  327شرقًا 348 :ـ ـ 346
التخمني/396000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/213840/ :د.أ.
املــزايــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االثـنــن الــواقــع
فـ ــي  2017/10/16الـ ـس ــاع ــة  12ظ ـه ـرًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ فــي محكمة
البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا في
صنوق الخزينة او تقديم شك او كفالة
مـصــرفـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تنفيذ
الـ ـبـ ـت ــرون وع ـل ـي ــه ات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة
ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ البترون واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ان
يدفع رســم  %5داللــة اضــافــة الــى رســوم
التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
ينفذ دالل عبده اللحمام وجهاد جوزيف
غ ـص ــن بــامل ـعــام ـلــة  2015/1125بــوجــه
ال ـيــاس وب ـيــار حـنــا غـصــن وب ــول وجــان
ب ـي ــار غ ـصــن قـ ــرار مـحـكـمــة االسـتـئـنــاف
املــدنـيــة فــي جبل لبنان الـغــرفــة  13قــرار
 2015/174بموضوع ازالة الشيوع.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار /726
سهيله مساحته  981م.م .وهو بموجب
االفـ ــادة الـعـقــاريــة قطعة ارض مشتملة
على اشـجــار سـنــديــان وت ــوت ومختلف
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان الـ ـعـ ـق ــار يـتـضـمــن
اش ـجــار سـنــديــان وف ــواك ــه الـعـقــار /127
سهيله مساحته  1168م.م .وهو بموجب
االف ـ ــادة الـعـقــاريــة قـطـعــة ارض ضمنها
قبو عقد مهمل وارض مشجرة سنديان
ومختلف.
وبالكشف تبني ان بناء يقوم عليه من
ارضي وثالث طوابق وروف دوبلكس.
االرضي مؤلف من مخزن من جهة ومن
الجهة الثانية كاراج للسيارات.
االول مؤلف من شقتني :االولى مشغولة
من بــول البير غصن وعائلته والثانية
من والدة الياس غصن وشقيقتيه.
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـث ــان ــي م ــؤل ــف مـ ــن ش ـق ـت ــن :االول ـ ــى
مأهولة من بيار غصن وعائلته والثانية
الياس غصن
ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق ال ـث ــال ــث م ــؤل ــف م ــن شـقـتــن:
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االولـ ـ ــى م ــأه ــول ــة م ــن جـ ــان ب ـي ــار غصن
والثانية مــن السي خــوري ابنة شقيقة
الياس غصن.
ـ ـ الطابق الرابع والخامس هما دوبلكس
عـ ـ ــدد 2م ــا زاال ق ـي ــد االن ـ ـشـ ــاء ارض ـه ـمــا
باطون.
ـ ـ الشقق منجزة فكل واح ــدة مؤلفة من
مدخل وصالونني وسفرة وثــاث غرف
نوم وممر وحمامني بني الغرف وحمام
ض ـيــوف وم ـطـبــخ وغ ــرف ــة مــونــة الـبــاط
سيراميك.
ـ ـ ـ ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف 2016/7/1
وتاريخ تسجيله .2016/7/5
ـ ـ بدل تخمني وطرح العقار  /726سهيله
/981000000/ل.ل.
ـ ـ بدل تخمني وطرح العقار  /127سهيله
 /2200000 /د.أ .او مــا يعادله بالليرة
اللبنانية.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/10/10الـســاعــة ال ـحــاديــة عشرة
قـبــل الـظـهــر فــي قــاعــة محكمة ك ـســروان
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم المر حضرة رئيس
دائـ ــرة تنفيذ ك ـس ــروان او تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن اح ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ويـ ـتـ ـحـ ـم ــل رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة له
ضمن نطاق الدائرة واال ّ
عد قلمها مقامًا
مختارًا له كما عليه االطــاع على قيود
الصحيفة العينية ال ـعــائــدة للعقارين
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

في شركة بالتني  33ش.م.ل.
ً
ع ـ ـ ـمـ ـ ــا بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون رقـ ـ ـ ـ ــم  75ت ـ ــاري ـ ــخ
 2016/10/27امل ـن ـش ــور ف ــي ال ـج ــري ــدة
الرسمية الـعــدد  52تــاريــخ 2016/11/3
املتعلق بالغاء االسهم لحامله واالسهم
ألمر،
ً
وبما أن البند أوال من املادة الوحيدة من
القانون املذكور قد أوجبت على الشركات
التي تشتمل اسهمها على اسهم لحامله
او الم ــر اس ـت ـبــدال ه ــذه االس ـهــم بأسهم
إسمية ،خالل مهلة سنة من تاريخ نفاذ
هذا القانون ،وتعديل نظامها األساسي
وف ـقــا لــاحـكــام ال ـ ــواردة أع ــاه فــي مهلة
أق ـص ــاه ــا ت ــاري ــخ إن ـع ـق ــاد أول اج ـت ـمــاع
للجمعية العمومية للمساهمني ،كما أن
البند ثانيًا يوجب على حاملي األسهم
ل ـحــام ـلــه أو ألمـ ــر إب ـ ــاغ ال ـش ــرك ــة بــاســم
الشخص ال ــذي سيتم تسجيل األسهم
املستبدلة بإسمه.
لذلك،
تعلمكم الشركة بما تقدم وتطلب منكم
تــزويــدهــا بــاســم الـشـخــص ال ــذي سيتم
ت ـس ـج ـيــل االس ـ ـهـ ــم امل ـس ـت ـب ــدل ــة بــاس ـمــه
ف ــي مـهـلــة تـنـتـهــي ف ــي  30أي ـل ــول ،2017
على أن يتم استبدال االسـهــم فــي مركز
ال ـش ــرك ــة ال ـك ــائ ــن ف ــي  ،73جـ ـ ــادة ش ــارل
مالك ـ ـ القسمني رقــم  20و 21من العقار
ً
ابتداء من 5
رقم  1949الرميل ـ ـ بيروت ـ ـ
لغاية  15تشرين األول  2017بني الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا والـ ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة
عشرة ظهرًا.
مجلس اإلدارة
شركة بالتني  33ش.م.ل.

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
يـ ـنـ ـف ــذ بـ ـن ــك ع ـ ـ ـ ــوده لـ ــاع ـ ـمـ ــال ش.م.ل.
بــاملـعــامـلــة  2005/1020بــوجــه روج ـيــه
ت ــوف ـي ــق اب ـ ــي ع ـق ــل ع ـق ــد ق ـ ــرض سـكـنــي
وكـ ـش ــف حـ ـس ــاب وش ـ ـهـ ــادة ق ـي ــد تــأمــن
وج ـ ـ ــدول ـ ـ ــة س ـ ـ ـنـ ـ ــدات وم ـ ــواف ـ ـق ـ ــة ك ـشــف
ً
ت ـح ـص ـي ــا مل ـب ـلــغ  /78543.46/دوالر
أمـيــركــي اضــافــة ال ــى ال ـفــوائــد والــرســوم
واملصاريف.
يـجــري التنفيذ على القسم رقــم  11من
العقار رقم  150غزير مساحته  210م.م.
وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة الـعـقــاريــة مدخل
وصالون وطعام ومطبخ وغرفة خادمة
وح ـم ــام وثـ ــاث غ ــرف وثـ ــاث حـمــامــات
وش ـ ــرف ـ ــات ول ـ ــه م ــوق ــف س ـ ـيـ ــارة حـســب
الخريطة والـنـظــام وبالكشف تبني انه
يقع فــي الـبـنــاء امل ـجــاور ملطعمي منارة
الخليج وسيف البحر وللبناء مصعد
وكـ ـ ــل ط ــاب ــق ش ـق ـت ــن وان امل ــواصـ ـف ــات
م ـطــابـقــة ل ــاف ــادة ال ـع ـقــاريــة بــاسـتـثـنــاء
شرفة الــدار فقد اقفلت بزجاج والحقت
بالصالون كما ان شرفة املطبخ اقفلت
بزجاج والحقت به .البالط رخام وبالط
الـحـمــامــات واملـطـبــخ سـيــرامـيــك .ديـكــور
ج ـف ـص ــن فـ ــي الـ ـص ــال ــون وامل ـ ــدخ ـ ــل مــع
انارة .مجلى املطبخ غرانيت وله خزائن
خشبية مع طاولة مطبخ غرانيت ثابتة
وفي املمر خزانة حائط وفي غرفة النوم
خــزانــة حــائــط امــا حـمــام الـضـيــوف فهو
من صخر والبناء مجهز بانترفون.
تــاريــخ قــرار الحجز  2013/4/8وتاريخ
تسجيله .2013/4/12
بدل تخمني القسم رقم  11من العقار 150
غــزيــر  /472500/دوالر أمـيــركــي وبــدل
طرحه  /283500 /دوالر أميركي.
يجري البيع بيوم االربـعــاء الــواقــع فيه
 2017/10/4الساعة الثانية عشرة في
قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي
منظم المــر حضرة رئيس دائ ــرة تنفيذ
كـســروان او تقديم كفالة وافية من احد
امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة للقسم
املــذكــور موضوع املــزايــدة وعليه اتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة واال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
ناديا صليبي

إعالن الى السادة أصحاب األسهم لحامله في
شركة التيتود إنفست هولدنغ ش.م.ل.
ً
ع ـ ـ ـمـ ـ ــا بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون رقـ ـ ـ ـ ــم  75ت ـ ــاري ـ ــخ
 2016/10/27امل ـن ـش ــور ف ــي ال ـج ــري ــدة
الرسمية الـعــدد  52تــاريــخ 2016/11/3
املتعلق بالغاء االسهم لحامله واالسهم
ألمر،
ً
وبما أن البند أوال من املادة الوحيدة من
القانون املذكور قد أوجبت على الشركات
التي تشتمل اسهمها على اسهم لحامله
او الم ــر اس ـت ـبــدال ه ــذه االس ـهــم بأسهم
إسمية ،خالل مهلة سنة من تاريخ نفاذ
هذا القانون ،وتعديل نظامها األساسي
وف ـقــا لــاحـكــام ال ـ ــواردة أع ــاه فــي مهلة
أق ـص ــاه ــا ت ــاري ــخ إن ـع ـق ــاد أول اج ـت ـمــاع
للجمعية العمومية للمساهمني ،كما أن
البند ثانيًا يوجب على حاملي األسهم
ل ـحــام ـلــه أو ألمـ ــر إب ـ ــاغ ال ـش ــرك ــة بــاســم
الشخص ال ــذي سيتم تسجيل األسهم
املستبدلة بإسمه.
لذلك،
تعلمكم الشركة بما تقدم وتطلب منكم
تــزويــدهــا بــاســم الـشـخــص ال ــذي سيتم
ت ـس ـج ـيــل االس ـ ـهـ ــم امل ـس ـت ـب ــدل ــة بــاس ـمــه
ف ــي مـهـلــة تـنـتـهــي ف ــي  30أي ـل ــول ،2017
على أن يتم استبدال االسـهــم فــي مركز
الـشــركــة الـكــائــن فــي املطيلب ـ ـ ـ الـقـســم 4
مــن العقار  1049املطيلب اب ـتـ ً
ـداء مــن 5
لغاية  15تشرين األول  2017بني الساعة
10صباحًا والساعة  12ظهرًا.
مجلس اإلدارة
شركة التيتود إنفست هولدنغ ش.م.ل.

إعالن الى السادة أصحاب األسهم لحامله

إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/352
بـ ـت ــاري ــخ  2017/9/7ص ـ ــدر عـ ــن هـيـئــة
املـحـكـمــة ال ـح ـكــم رق ــم  2017/383ال ــذي
ق ـضــى بـتـعـيــن املـسـتــدعـيــن ام ـيــة ديــب
جــرجــس ح ـنــا س ـيــدة وشـلـيـطــا يــوســف
سـيــدة وكيلهما املـحــامــي بــاز جــرجــس،
وصـ ّـيــن بــاالتـحــاد على املـحـجــور عليه
جليل ديب سيدة وهو من مواليد شكا
 ،1950رقـ ــم س ـج ـلــه  ،9الدارة ش ــؤون ــه
ً
واالشراف عليها ،على ان يمسكا سجال
ّ
يدون فيه املداخيل والنفقات املتعلقة به.
لــذلــك فلكل ذي مصلحة ولـكــل متضرر
تـقــديــم مــاحـظــاتــه الخطية عـلــى الحكم
امل ــذك ــور خـ ــال خ ـم ـســة ع ـشــر ي ــوم ــا من
تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

