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إعالنات

املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي جورج بوزامل
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :ي ـح ـي ــى ابـ ــراه ـ ـيـ ــم امل ــدن ــي
الدفتردار ـ ـ برج البراجنة.
السند التنفيذي :قــرار صــادر عن اللجنة
القضائية الناظرة في الخالفات الناشئة
عـ ــن ت ـط ـب ـيــق قـ ــوانـ ــن االس ـ ـكـ ــان ب ـت ــاري ــخ
.2015/8/11
تاريخ محضر الوصف2016/11/2 :
تاريخ تسجيله2016/12/21 :
العقار املطروح للبيع :كامل القسم رقم 24
من العقار رقم  4000برج البراجنة مدخل
وغ ــرف ـت ــن وص ــال ــون وم ـط ـبــخ وح ـمــامــن
وشـ ــرفـ ــات ط ــاب ــق س ـ ـ ــادس .ح ــق مـخـتـلــف
مساحته  120م.م .تقريبًا.
قيمة التخمني /144000/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح /86400/ :دوالر أميركي.
موعد املزايدة ومكانها :تجري أمام رئيس
دائ ــرة تنفيذ بعبدا فــي قصر عــدل بعبدا
نـهــار االرب ـع ــاء الــواقــع فـيــه 2017/10/11
الساعة الحادية عشرة صباحًا.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة فــي امل ــزاي ــدة إيـ ــداع قيمة
الـطــرح أو تقديم كفالة مصرفية معادلة
تضمن املبلغ واتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة وب ـخــال الـثــاثــة اي ــام تلي
االحـ ــالـ ــة ع ـل ـيــه دف ـ ــع ب ــاق ــي ال ـث ـم ــن تـحــت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر فــاذا
لم يتقدم احد بزيادة العشر تعاد املزايدة
على عهدة املشتري الناكل الــذي يضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة كما عليه
خ ــال الـعـشــريــن يــومــا ال ـتــي تـلــي ص ــدور
ق ـ ــرار االح ــال ــة دفـ ــع رسـ ــم ال ــدالل ــة خمسة
باملاية والتسجيل.
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن إلى السادة أصحاب االسهم لحامله
فــي الشركة الصناعية اللبنانية ش.م.ل.
(سيال)
ً
عمال بالقانون رقم  2016/75املنشور في
ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة بـتــاريــخ 2016/11/3
الــذي اوجــب على الـشــركــات التي تشتمل
اس ـه ـم ـهــا ع ـل ــى اس ـه ــم ل ـحــام ـلــه أو ألم ــر،
استبدال هذه االسهم باسهم اسمية خالل
مهلة سنة من نفاذ هذا القانون وتعديل
نظامها االســاســي بحيث تصبح جميع
اسهم الشركة اسهم اسمية.
لذلك،
تدعو الشركة املساهمني اصحاب االسهم
لـحــامـلــه تــزويــدهــا بــاســم الـشـخــص الــذي
سيتم تسجيل االسهم املستبدلة باسمه
والـحـضــور الــى مــركــز الـشــركــة الـكــائــن في
بعبدا الطريق العام مقابل وزارة الدفاع
وتسليم شهادات االسهم لحامله التخاذ
االجراءات الالزمة وفقًا للقانون في مهلة
تنتهي فــي  30تشرين االول  2017وذلــك
م ــن ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صـبــاحــا والـثــانـيــة
عشرة ظهرًا.
ال ـش ــرك ــة ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ش.م.ل.
(سيال)
رئيس مجلس االدارة
نبيل اديب نحاس
تبليغ فقرة حكمية
ق ــررت محكمة إي ـجــارات بـيــروت برئاسة
القاضي أميرة صبرة بتاريخ 2017/1/31
بالقرار  2017/77بالدعوى 2016/1030
املـقــامــه مــن مــاريــام أوق ــزي ــان إس ـقــاط حق
املــدعــى عليها أرشــال ــوس أنــامـيــان أرمـلــة
ابــراه ـيــم انـســرلـيــان بــالـتـمــديــد الـقــانــونــي
والزامها بإخالء املــأجــور الكائن بالطاق
األول بالعقار /1453الرميل والزامها بدفع
البدالت املستحقة البالغة /1767000ل.ل،.
م ـه ـلــة االس ـت ـئ ـن ــاف  15ي ــوم ــا ت ـل ــي مـهـلــة
النشر.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إبراهيم
إعالن
إن محكمة االستئناف املدنية فــي بعبدا
ع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ت ـ ــدع ـ ــو ح ـ ـسـ ــن وحـ ـ ـس ـ ــن س ـعــد
للحضور شخصيًا أو مــن يـنــوب عنهما
ق ــان ــون ــا الـ ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة لـتـبـلــغ أوراق
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف رق ـ ــم  2014/32امل ـ ـقـ ــدم مــن
سليمان الشريف بوجهكما وبوجه باقي
ورث ــة احـمــد سعد وبــوجــه نهى الخطيب
وم ــوع ــد الـجـلـســة ف ــي  2017/11/21واال
صــار ابالغك بواسطة رئيس القلم لحني
صدور القرار النهائي.

رئيس القلم
تانيا زخور
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب ع ـ ـبـ ــاس مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس مل ــوك ـل ــه
ابــراه ـيــم مـحـمــد قـعـبــاز ش ـهــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  757يحمر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب جهاد علي لوباني شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1805ميفدون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد يحي سلمان بركات بوكالته
عن سلوى محمود بركات ملوكلها محمود
نصرالله علي يعقوب بركات شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  196كفردونني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـب ــت زي ـ ـنـ ــب م ـح ـم ــد ايـ ـ ـ ــوب ب ـص ـف ـت ـهــا
مـشـتــريــة م ــن ال ـبــائــع مـحـمــد عـبــد املجيد
قميحة سـنــد تمليك ب ــدل ضــائــع للعقار
 1956كفرصير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ع ـلــي ام ــن ح ـســن ملــوكـلـتــه خــديـجــة
اح ـمــد ال ـضــايــع ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  2705زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت س ـعــاد مـحـمــود شـعـيــب شـهــادتــي
قـيــد ب ــدل ضــائــع للعقارين  1461ـ ـ ـ 1488
الشرقية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
تعديل موعد إعالن تلزيم مشروع إنشاء
محطة التنقية واملعالجة ملشروع توزيع
مياه ّ
سد بلعا
الساعة التاسعة من يــوم الجمعة الواقع
ف ـي ــه ال ـ ـسـ ــادس م ــن ش ـه ــر ت ـش ــري ــن االول
ً
 ،2017بــدال مــن الساعة التاسعة مــن يوم
الثالثاء الواقع فيه التاسع عشر من شهر
أيلول  ،2017تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة واملـيــاه ـ ـ املديرية العامة للموارد
املــائ ـيــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم
مشروع إنشاء محطة التنقية واملعالجة
ملشروع توزيع مياه ّ
سد بلعا.
ـ ـ التأمني املؤقت :مئتا مليون ليرة لبنانية
ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــات ك ــاف ــة لـتـنـفـيــذ
مـشــاريــع ال ـســدود واألن ـف ــاق واملـتـعـهــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ــى لـتـنـفـيــذ
ص ـف ـقــات األشـ ـغ ــال امل ــائ ـي ــة وف ـق ــا الح ـكــام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688ت ــاري ــخ 1966/1/25
وتعديالته ،وفقًا ملا ورد في املادة الثامنة
ّ
طيه.
تـ ـق ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1786
إعالن تلزيم
"إس ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ـ ــروض" السـ ـتـ ـق ــدام مـعــامــل
توليد الكهرباء وفق إطــار أعمال تحويل
الطاقة
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة
الواقع فيه الثالث عشر من شهر تشرين
االول  ،2017يبدأ تلزيم "إستدراج عروض"
الس ـت ـقــدام مـعــامــل تــولـيــد الـكـهــربــاء وفــق
إطـ ــار أع ـم ــال ت ـحــويــل ال ـط ــاق ــة ،ف ــي إدارة
املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في بناية
ب ـي ـضــون ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع بـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ
بيروت.
ـ ـ التأمني املــؤقــت :خمسون مليون دوالر
أميركي عن القسم ـ ـ  1محطة دير عمار.
ـ ـ خمسون مليون دوالر أميركي عن القسم
ـ ـ  2محطة الزهراني.
ـ ـ ـ طــري ـقــة ال ـت ـلــزيــم :الـتـكـلـفــة اإلف ـتــراض ـيــة
( )Levelized cost-c/Kwhاألدنى محتسبة
وفقًا ملعطيات رقمية ُيصرح بها العارض
كما هــو وارد فــي دفتر الـشــروط الخاص
بالصفقة (املادة  6ـ ـ .)15
ـ ـ السند القانوني :قرار مجلس الوزراء رقم
 2تاريخ .2017/9/14
تـ ـق ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والحصول عليه من وزارة الطاقة واملياه.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
بيروت في 2017/09/18
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1791
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2016/144
املنفذ :بنك البحر املتوسط ش.م.ل.
املنفذ عليه :راشد حسني حمدان
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر عــن
اللجنة القضائية الناظرة فــي الخالفات
الناشئة عن تطبيق قوانني االسكان تاريخ
 2016/2/2اسـ ـ ــاس /1757ل.ق2015/.
املنتهي الى بيع القسم  C4/1767الكفور
ً
بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن املـنـفــذ
البالغ  44.773.645ل.ل .اضافة الى الفوائد
واللواحق  2.000.000ل.ل .غرامة.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/4/28 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/5/24 :
ت ـ ــاري ـ ــخ الـ ـحـ ـج ــز 2016/6/9 :وتـ ــاريـ ــخ
تسجيله2016/6/29 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2016/8/29 :
وتاريخ تسجيله 2016/9/27
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من القسم
 C4/1767الكفور يقع في الطابق السفلي
يـتــألــف مــن صــالــون وط ـعــام وث ــاث غــرف
نـ ــوم وم ـط ـبــخ وث ـ ــاث ح ـم ــام ــات ومــدخــل
وممر واربع شرفات.
مساحته 216 :م2
التخمني 108000 :د.أ.
الطرح 64800 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2017/10/12الـســاعــة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد قـلـمـهــا مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
حنان شكرون
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب علي جواد غدار ملوكليه حنان طعان
ي ــوس ــف وجـ ــان ف ــرج ال ـل ــه نـعـيـمــه سـنــدي
تمليك بدل عن ضائع للقسم  4من العقار
 829منطقة املزرعه.

للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
النبطية برئاسة القاضي املناوب عباس
جحا وعضوية القاضيني املناوبني حسن
سكيني ويوال غطيمي سندًا للمادة  3من
القانون  82/16الجهة املستدعى ضدها:
مريم طانيوس سليم وجــرجــي وشاهني
واجني ودينا وديــع ابــو متى ومجهولي
م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة ب ــاالسـ ـت ــدع ــاء امل ـ ـقـ ــام مــن
امل ـس ـت ــدع ــي :ال ـق ــاض ــي ريـ ـ ــاض أبـ ــو غ ـيــدا
بواليته الجبرية عــن ابـنــه القاصر مكرم
بــوكــالــة امل ـحــامــي حــافــظ جــابــر واملـسـجــل
بالرقم اساس  2017/109بموضوع :ازالة
شيوع للعقار /3508/حاصبيا العقارية
وإتخاذ محل اإلقامة ضمن نطاق املحكمة
والـجــواب خــال عشرين يومًا تلي النشر
واال سيتم ابالغكم بقية األوراق بواسطة
التعليق على ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن
تعلن بلدية علي الـنـهــري رغبتها تلزيم
م ـش ــروع اش ـغ ــال تـعـبـيــد ال ـط ــرق بــالــزفــت
بطريقة املناقصة العمومية ،على الراغبني
االشتراك في املناقصة االستحصال على
دفتر الشروط من البلدية.
ي ـبــدأ تـقــديــم ال ـع ــروض م ــن ت ــاري ــخ نـشــره
فــي الـجــريــدة الرسمية يــوم الخميس في
 2017/9/21وينتهي عند انتهاء الــدوام
الرسمي من يوم الجمعة في .2017/10/6
جـلـســة فــض ال ـع ــروض الـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا يوم االثنني في .2017/10/9
رئيس بلدية علي النهري
أحمد مصطفى املذبوح
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ت ـن ـف ــذ ش ــرك ــة اي ـ ـ ــوب ال ـب ـع ـي ـنــو واوالده.
وكـيـلـهــا امل ـحــامــي اي ــاد كـنـعــان باملعاملة
 2014/392بوجه ورثــة سيمون البرجي
وهم :مريم كروبسكو وريشار وأ .فيفيان
سيمون البرجي ـ ـ وكيلهم املحامي كميل
ً
شليطا ،سند تحصيال ملبلغ /36927/د.أ.
اضافة الى الفوائد والرسوم واملصاريف
ويـ ـج ــري الـتـنـفـيــذ ع ـلــى الـ ـعـ ـق ــارات 2177
و 2178و 2179و/ 2187فيطرون.
ـ ـ العقار  2177فيطرون مساحته /1510/
م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية قطعة
ارض بعلية صخرية حرجية مـفــرزة عن
.1299
ـ ـ العقار  2178فيطرون مساحته /1526/
م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية قطعة
ارض بعلية صخرية حرجية مـفــرزة عن
.1299
ـ ـ العقار  2179فيطرون مساحته /1250/
م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية قطعة
ارض بعلية صخرية حرجية مـفــرزة عن
.1299
ـ ـ العقار  2187فيطرون مساحته /1080/
م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية قطعة
ارض بعلية صخرية حرجية مـفــرزة عن
.1299
وبــالـكـشــف عـلــى ال ـع ـقــارات  2177و2178
و 2179تـ ـب ــن ان ح ـ ــدوده ـ ــا م ـتــاص ـقــة
وتوجد أعمال حفر وأساسات من باطون
عـلــى الـعـقــاريــن  2178و .2179وبالكشف
على العقار  2187تبني أنه منحدر وعلى
طريق ترابي.
ـ ـ تاريخ قرار الحجز  2015/5/23وتاريخ
تسجيله .2015/6/30
ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار  2177ف ـي ـط ــرون
/302000/د.أ .وبدل طرحه /181200/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار  2178ف ـي ـط ــرون
/305200/د.أ .وبدل طرحه /183120/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار  2179ف ـي ـط ــرون
/187000/د.أ .وبدل طرحه /112200/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار  2187ف ـي ـط ــرون
/108000/د.أ .وبــدل طرحه /64800/د.أ.
أو ما يعادلهم بالعملة الوطنية.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/12/13ال ـســاعــة  12.00ظ ـه ـرًا في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .لـلــراغــب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي
مـنـظــم ألم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
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ك ـســروان او تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة مــن أحــد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة
للعقارات موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
تبليغ مجهول املقام
إن م ـح ـك ـمــة ايـ ـ ـج ـ ــارات بـ ـي ــروت بــرئــاســة
الـقــاضــي الرا عـبــد الـصـمــد تــدعــو جــوزف
ب ـ ـط ـ ــرس اب ـ ـ ـ ــي ن ـ ـصـ ــر ل ـ ـح ـ ـضـ ــور ج ـل ـس ــه
 2017/11/23واسـ ـت ــام أوراق الــدعــوى
رقـ ــم  2017/91امل ـق ــام ــه م ــن ش ــرك ــة ان ـتــرا
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ش.م.ل .والـ ــرام ـ ـيـ ــه إلعـ ــان
سقوط حقه بالتمديد القانوني للمأجور
الواقع بالطابق األرضي من البناء السوق
ال ــرق ــم  G23ـ ـ ـ  G22بــال ـع ـقــار رق ــم /934/
الباشورة ،والزامه بدفع البدالت املتأخرة
الـبــالـغــة  /24.480.000/ل.ل .والـخــدمــات
املشتركة البالغة /3.105.000/ل.ل ،.كما
وإلــزامــه بدفع بــدل املثل وتسليم املأجور
شاغرًا للجهة املدعية.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
صادر عن محكمة القاضي املنفرد املدني
ف ــي ب ـي ــروت ـ ـ ـ ـ أل ـف ــن أب ــو دي ـ ــوان بـتــاريــخ
 2017/3/9تـقــدم محمد كــريــم إسماعيل
بإستدعاء ُسجل بالرقم  2017/163يطلب
ت ـص ـح ـيــح اس ـم ــه ب ـح ـيــث ي ـص ـبــح "ك ــري ــم"
ً
بــدال مــن "محمد كــريــم" وذلــك على سجله
الباشورة .791
ملن لديه اعتراض أو أية مالحظات التقدم
بـهــا مــن قـلــم املحكمة خ ــال مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ النشر.
رئيسة القلم
مرفت مصطفى األشرم
إعالن
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـح ـك ـم ــة الـ ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد
امل ــدن ــي ف ــي بـ ـي ــروت ـ ـ ـ ـ أل ـف ــن أبـ ــو ديـ ــوان
ب ـت ــاري ــخ  2017/3/18ت ـق ــدم غ ـ ــازي عبد
الفتاح املعروف شومان بإستدعاء ُسجل
بالرقم  2017/177يطلب تصحيح قيده
ف ــي س ـج ــل زقـ ـ ــاق الـ ـب ــاط  1011بـشـطــب
كلمة املعروف ليصبح اسمه "غــازي عبد
ً
الفتاح شومان" بدال من غازي عبد الفتاح
املعروف شومان.
ملن لديه اعتراض أو أية مالحظات التقدم
بـهــا مــن قـلــم املحكمة خ ــال مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ النشر.
رئيسة القلم
مرفت مصطفى األشرم
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