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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

تصحيح إعالن
ورد في العدد  3347تاريخ 2017 / 12 / 13
اعــان بيع باملعاملة  2014 / 945وقــد ورد
بــدل تخمني الـعـقــار  / 123018 /كفردبيان
والصحيح هو العقار  / 12318 /كفردبيان.
وسقط سهوًا اضافة ذكر مبلغ 1,300,000 /
 $/دي ــن الـبـنــك الـلـبـنــانــي الـفــرنـســي ش.م.ل.
املؤقت اضافة الى الفوائد والرسوم فاقتضى
التصحيح.
رئيس القلم
ناديا صليبي
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
الرئيسة سينتيا قصارجي
املنفذ :وليد ميشال شويري بوكالة االستاذ
طوني سليم القاصوف
املنفذ عليه :حسن محمد االتات الكرك
باملعاملة التنفيذية رق ــم  2005/786ينفذ
طالب التنفيذ سند دين بقيمة  20400دوالر
أميركي عدا الفوائد واللواحق.
امل ـطــروح للبيع :حصة املنفذ عليه البالغة
 225سهمًا من القسم  /6/من العقار 2454
معلقة اراضي.
مساحته 95 :م 2يقع هذا العقار وسط بلدة
الكرك على بعد 100م من الحسينية القديمة
ال ـعــائــدة آلل زي ــن ال ــدي ــن .ان ه ــذا الـقـســم هو
عـ ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سـكـنـيــة م ـن ـف ــردة ت ـقــع في
الطابق االول تصل اليها عبر درج مكشوف
تحتوي على مدخل وغرفة شتاء وصالون
وغرفة نوم وحمام ومطبخ وشرفة يشغلها
كل من حسن وموسى االتات.
حدوده :يحده غربًا القسم  /1/ارض العقار
ً
وش ــرق ــا الـقـســم  5وال ـق ـســم  1م ـنــور وش ـمــاال
القسم  1ارض العقار وجنوبًا القسم  7وقسم
 1منور.
الحقوق العينية :القسم  6من العقار 2454
ه ــو ش ـق ــة ل ـل ـس ـكــن م ــؤل ـف ــة م ــن دار ج ـلــوس
ونـ ـ ــوم وم ـط ـب ــخ وحـ ـم ــام وم ـم ـش ــى ال ـطــابــق
االول خــاصــة الـع ـقــود حــق مختلف رق ــم 6
حــق انتفاع وارت ـفــاق يشترك بملكية الحق
امل ـخ ـت ـلــف رق ــم  .1ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي ومـحـضــر
وصف عقار صادرين عن دائرة تنفيذ زحلة
برقم  2005/786من الحاجز وليد الشويري
ضد حسن محمد االتات.
قـيـمــة ال ـت ـخ ـمــن( $ 5343.75 :خ ـم ـســة آالف
وثالثماية وثــاثــة وارب ـعــون دوالر اميركي
وخمسة وسبعون سنتًا).
بدل الطرح( $ 3206.25 :ثالثة آالف ومئتان
وستة دوالرات اميركية وخمسة وعشرون
سنتًا).
موعد املزايدة ومكانها :يوم الخميس الواقع
ف ـيــه  2018/2/15ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
والربع ظهرًا امام رئيس دائــرة تنفيذ زحلة
في قاعة املحكمة.
شروط املزايدة :على الراغب في الشراء وقبل
امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة ان ي ــودع بــاســم رئـيــس
دائرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في صندوق
الخزينة أو مصرف مقبول او تقديم كفالة
معادلة او شك مصرفي وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق دائــرة تنفيذ زحلة اذا لم
يكن له مقام فيه ،وعليه خالل ثالثة ايام من
صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت طائلة
ً
اعـتـبــاره نــاكــا واع ــادة املــزايــدة على عهدته
فـيـضـمــن الـنـقــص وال يستفيد م ــن ال ــزي ــادة
وعـلـيــه فــي خ ــال عـشــريــن يــومــا مــن صــدور
قرار االحالة دفع رسم الداللة بمعدل  %5من
قيمة الشراء.
رئيس الكتبة
محمد البرجي
اعالن مزايدة
صـ ـ ّـادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـل ــة  -الــرئـيـســة
املكلفة ريتا ّ
حرو
امل ـن ـف ــذ :جـ ـ ــورج جـ ـ ــوزف ال ـس ـي ـق ـلــي بــوكــالــة
االستاذة ندى زعتر
املنفذ عليه :طوني جرجس السيقلي ورفاقه
باملعاملة التنفيذية رق ــم  2016/144ينفذ
طــالــب التنفيذ حـكــم املحكمة االستئنافية
الثانية في البقاع رقم  2015/647املتضمن
ق ـب ــول االس ـت ـئ ـن ــاف اس ــاس ــا وط ـ ــرح ال ـع ـقــار
 /1114/اراض ــي زحلة بــاملــزاد العلني وفقًا
لتقرير الخبير بريدي بني العموم.
املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـق ــار رقـ ــم 1114
أراضي زحلة
م ـســاح ـتــه/3230/ :م 2ي ـقــع ف ــي مـحـلــة عني
الذوق جانب املجمع السياحي الساني الند
هــو عـبــارة عــن قطعة ارض منحدرة مجللة
مغروسة دوالي عنب واشجار كرز وزيتون
ولــوز وســرو وصنوبر ضمنها بناء مؤلف
من طابقني كل طابق مؤلف من غرفة وشرفة
والكهرباء.
ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ال ـع ـقــار  1110وشــرقــا
ً
الـعـقــار  1115وش ـم ــاال طــريــق ع ــام وجـنــوبــا
طريق عام
الـحـقــوق الـعـيـنـيــة :الـعـقــار  /1114/اراض ــي

زح ـلــة ورد عـقــد ان ـش ــاءات عـلــى ه ــذا الـعـقــار
س ـج ــل اح ـت ـيــاط ـيــا التـ ـم ــام الـ ـن ــواق ــص ،قـيــد
احتياطي ورد عقد انتقال على حصة لوريس
جــرجــس الـسـيـقـلــي ملـصـلـحــة ال ــورث ــة سجل
احتياطيًا بملف  37البربارة قيد احتياطي
ببيع حصة ابراهيم بريدي ملصلحة غريس
بــريــدي وس ــواه ــا بــالـعـقــد بملف  37بــربــارة
دعــوى بــدايــة رقــم  2014/520املــدعــي جــورج
ج ـ ــوزف الـسـيـقـلــي وامل ــدع ــى عـلـيـهــم طــونــي
ج ــرج ــس ال ـس ـي ـق ـلــي ورف ــاق ــه ي ـتــوجــب رســم
قيدية طلب تنفيذ رقم  2016/144ومحضر
وصف عقار صادرين عن دائرة تنفيذ زحلة
م ــن ج ـ ــورج ج ـ ــوزف ال ـس ـي ـق ـلــي ض ــد طــونــي
جرجس السيقلي ورفاقه.
قيمة التخمني وب ــدل ال ـطــرح$/983.000/ :
ت ـس ـع ـمــايــة وثـ ــاثـ ــة وثـ ـم ــان ــون ال ـ ــف دوالر
أميركي.
موعد املزايدة ومكانها :يوم الخميس الواقع
فيه  2018/2/22الساعة الثانية عشرة ظهرًا
امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـل ــة ف ــي قــاعــة
املحكمة.
شروط املزايدة :على الراغب في الشراء وقبل
امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة أن ي ــودع بــاســم رئـيــس
دائرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في صندوق
الخزينة أو مصرف مقبول او تقديم كفالة
معادلة او شــك مصرف وعليه اتـخــاذ محل
اقامة ضمن نطاق دائــرة تنفيذ زحلة اذا لم
يكن له مقام فيه ،وعليه خالل ثالثة ايام من
صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت طائلة
ً
اعـتـبــاره نــاكــا واع ــادة املــزايــدة على عهدته
فـيـضـمــن الـنـقــص وال يستفيد م ــن ال ــزي ــادة
وعـلـيــه فــي خ ــال عـشــريــن يــومــا مــن صــدور
قرار االحالة دفع رسم الداللة بمعدل  %5من
قيمة الشراء.
رئيس الكتبة
محمد البرجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2017/152
املنفذ :فــادي مخايل خــوري وكيله املحامي
سهيل سعد.
املنفذ عليهم - :عائدة نجيب الصايغ.
 طوني توفيق سعد. ديـمـتــري تــوفـيــق سـعــد بــرمــانــا اول طريقروميه.
 ماري متري سعد جورة البلوط. ليلى جرجي مراد كارول خير سعد بشارة ليال خير سعد بشارة إيلي خير سعد بشارة قنابة برمانا قربالبلدية.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـص ـ ــادر عــن
امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة ال ـتــاس ـعــة ف ــي جــديــدة
املنت الناظرة في القضايا العقارية قرار رقم
 ،2016/450تــاريــخ  2016/11/29القاضي
باعتبار ان العقار  /132/قنابة برمانا غير
قابل للقسمة العينية بني الشركاء وبازالة
ال ـش ـيــوع ف ـيــه ع ــن ط ــري ــق ط ــرح ــه لـلـبـيــع في
املــزاد العلني للعموم لصالحهم امــام دائرة
التنفيذ املختصة وعـلــى أن تعتمد اساسًا
للطرح فــي املــزايــدة االول ــى املبلغ املـقــدر من
الخبير وهــو  /1612000/د.أ .أو ما يعادله
بالليرة اللبنانية بـتــاريــخ البيع وبتوزيع
ثمنه على الـشــركــاء كــل بحسب حصته في
امللك.
بشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية
ً
للعقار املشار اليه اعاله فور انفاذ البند اوال
من هذا الحكم.
تاريخ محضر الوصف.2017/6/28 :
تاريخ تسجيله لدى امانة السجل العقاري:
.2017/7/5
العقار املطروح للبيع:
 /132ق ـنــابــة بــرمــانــا قـطـعــة ارض حــرجـيــة
ضمنها اش ـجــار ال ـيــرز والـسـنــديــان واملـلــول
م ـن ـحــدرة ال ت ـصــل ال ـي ـهــا ال ـطــريــق وال بـنــاء
ع ـل ـي ـهــا .م ـســاح ـتــه /4030/م 2ي ـح ــده غــربــا
حدود منطقة جورة البلوط ،شرقًا العقاران
ً
 142و ،141شماال  ،143جنوبًا  ،131ينتفع
باملرور على العقار  ،143استحضار دعوى
راج ــع الـع ـقــار  16قـنــابــة بــرمــانــا إقـ ــرار أمــن
السجل رقم  81/9استدعاء ازالة شيوع عدد
 2015/1652محضر وصف رقم .2017/152
قيمة التخمني /1612000/ :دوالر أميركي.
قيمة ال ـطــرح بـعــد التخفيض/1450800/ :
دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :ستجري يــوم الجمعة الــواقــع فيه
 2018/3/9الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا امــام
رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ وف ــي مـحـكـمــة امل ــن.
فعلى راغ ــب ال ـشــراء ان ي ــودع قبل املباشرة
باملزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة معادلة
واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة
وخــال ثالثة ايــام تلي االحــالــة ،عليه ايــداع
ك ــام ــل ال ـث ـمــن ت ـحــت طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة
ب ــزي ــادة الـعـشــر واال فـعـلــى عـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل

عشرين يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات
بما فيه رسم الداللة .% 5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
تلزيم كنس وتنظيف الطرقات وجمع ونقل
النفايات وترحيلها
م ــن م ــدن وقـ ــرى ات ـح ــاد ب ـلــديــات الـشـقـيــف -
النبطية
الساعة العاشرة والنصف من يوم الثالثاء
ال ــواق ــع ف ـيــه ال ـس ــاب ــع وال ـع ـش ــرون م ــن شهر
شباط  ،2018تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مــركــزهــا الـكــائــن فــي بناية بيضون ـ ـ شــارع
بــوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب اتحاد
بـلــديــات الشقيف  -النبطية  -مــوعــد تلزيم
ك ـن ــس وت ـن ـظ ـي ــف الـ ـط ــرق ــات وجـ ـم ــع ون ـقــل
النفايات وترحيلها
م ــن م ــدن وقـ ــرى ات ـح ــاد ب ـلــديــات الـشـقـيــف -
النبطية.
ـ ـ التأمني املؤقت :مائة مليون ليرة لبنانية
ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ العارضون املقبولون :املتعهدون املقبولون
بموجب املادة الرابعة من دفتر الشروط.
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـصــول
عليه من اتحاد بلديات الشقيف  -النبطية.
يجب ان تصل العروض الى ادارة املناقصات
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 237
إعالن
تلزيم خطوط للصرف الصحي ّ
غب الطلب
ضمن حــوض محطة تكرير إيـعــات  -قضاء
بعلبك
ال ـســاعــة الـتــاسـعــة مــن ي ــوم ال ـثــاثــاء الــواقــع
فـيــه ال ـس ــادس م ــن شـهــر آذار  ،2018تـجــري
ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مــركــزهــا الـكــائــن في
بـنــايــة بـيـضــون ـ ـ ـ ش ــارع ب ــوردو ـ ـ ـ الصنايع
ـ ـ ـ ب ـي ــروت ،لـحـســاب وزارة ال ـطــاقــة وامل ـي ــاه ـ ـ
املديرية العامة للموارد املائية والكهربائية
ـ ـ مناقصة تلزيم خطوط للصرف الصحي
ّ
غب الطلب
ضمن حــوض محطة تكرير إيـعــات  -قضاء
بعلبك.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط ستماية مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ العارضون املقبولون :املتعهدون املصنفون
ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ــى ف ـقــط لـتـنـفـيــذ صـفـقــات
األشـ ـغ ــال امل ــائ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون وف ـق ــا الح ـكــام
املرسوم  3688تاريخ  1966/1/25وتعديالته
ّ
اضافية.
وشروط
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـصــول
عليه من مصلحة الديوان في املديرية العامة
للموارد املائية والكهربائية.
يجب ان تصل العروض الى ادارة املناقصات
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 239
إعالن
م ــزاي ــدة لـبـيــع مــرك ـبــات آل ـيــة مـعـطـلــة عــائــدة
للمديرية العامة للطيران املدني
الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة والـنـصــف مــن يــوم
الـثــاثــاء الــواقــع فيه السابع والـعـشــرون من
شهر شباط  ،2018تجري ادارة املناقصات ـ ـ
في مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بــوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بـيــروت ،لحساب وزارة
االش ـغ ــال الـعــامــة والـنـقــل  -املــديــريــة الـعــامــة
للطيران املــدنــي ،مــزايــدة لبيع مركبات آلية
مـعـطـلــة ع ــائ ــدة لـلـمــديــريــة ال ـعــامــة لـلـطـيــران
املدني.
ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت/2.000.000/ :ل.ل .فقط
مليوني ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ سعر االفـتـتــاح/44.800.000/ :ل.ل .أربعة
وأربـ ـ ـع ـ ــون م ـل ـي ــون وث ـم ــان ـم ــاي ــة ال ـ ــف ل ـيــرة
لبنانية فقط ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـصــول
عليه من املديرية العامة للطيران املدني.
يجب ان تصل العروض الى ادارة املناقصات،
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 240

إعالن
عــن إج ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض لتلزيم تأمني
موقع إلكتروني
خـ ــاص ب ــال ـص ـن ــدوق ع ـبــر ش ـب ـكــة االن ـتــرنــت
لتبادل املعلومات مع
الجهات املتعاقدة واملتعاملة مع الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي
ي ـ ـج ـ ــري ال ـ ـص ـ ـن ـ ــدوق ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـض ـم ــان
االجـتـمــاعــي فــي مبناه الـكــائــن فــي بـيــروت ـ ـ
ش ــارع ب ـغــداد ـ ـ ـ كــورنـيــش امل ــزرع ــة فــي تمام
ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة مــن ي ــوم ال ـثــاثــاء الــواقــع
ف ـ ـيـ ــه  2018/02/20اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج عـ ـ ــروض
بطريقة الظرف املختوم لتلزيم تأمني موقع
إل ـك ـتــرونــي خ ــاص بــال ـص ـنــدوق ع ـبــر شبكة
االن ـت ــرن ــت ل ـت ـبــادل امل ـع ـلــومــات م ــع الـجـهــات
املتعاقدة واملتعاملة مع الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ملدة ثالث سنوات.
يمكن االطــاع على دفتر الشروط املوضوع
ل ـهــذه ال ـغــايــة ف ــي مـكــاتــب املــديــريــة االداريـ ــة
للصندوق خالل اوقات الدوام الرسمي.
تــرســل ال ـع ــروض فــي ظ ــرف مـخـتــوم وتسلم
باليد الى بريد املديرية االدارية لقاء ايصال
برقم وتاريخ وصــول العرض على أن تصل
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
ي ـس ـبــق ال ـت ــاري ــخ املـ ـح ــدد الجـ ـ ــراء اسـ ـت ــدراج
العروض.
يـهـمــل ال ـع ــرض الـ ــذي ي ـق ــدم بـغـيــر الـطــريـقــة
املذكورة اعاله ،او يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 29 :كانون الثاني 2018
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 246
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طـلــب املـحــامــي ربـيــع ادم ــون حــاتــم بصفته
وكـيــل كــل مــن ابــراهـيــم بــن امــن بــن ابــراهـيــم
ال ـح ـس ـي ـنــي وروال ب ـن ــت امـ ــن ب ــن اب ــراه ـي ــم
الـحـسـيـنــي ودي ــال ــه ب ـنــت ام ــن ب ــن ابــراه ـيــم
الحسيني  -سـعــوديــن سـنــدات تمليك بدل
عن ضائع في العقار  671االقسام  212و213
و 214بـلــوك  Eمــن منطقة جعيتا العقارية
قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري ف ــي ب ـع ـل ـبــك -
الهرمل
ط ـلــب ع ـبــد ال ـنــاصــر ع ـبــد ال ـغ ـنــي الـســاحـلــي
بـصـفـتــه مـفــوضــا بـعـقــد الـبـيــع سـنــد تمليك
بــدل عــن ضــائــع بحصة الـبــائــع عـبــده نقوال
الحارس بالعقارات رقم  1و 2و 3و 4و 5و6
و 8و 9و 11تـكـمـيـلــي  74م ــن مـنـطـقــة الـقــاع
جوار مائية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلـبــت رب ــى ط ــارق خـلـيــل سـنــد تـمـلـيــك بــدل
عن ضائع بحصة محمد علي الحاج حسني
بصفتها مفوضه بعقد البيع بالعقار رقم
 2963قسم  22الهرمل .
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب املـحــامــي خـلـيــل ادي ــب ع ــون مجاعص
بــوكــالـتــه عــن كــل مــن شـهـيــد نــاظــم ال ـخــوري
وكــريــم ورن ــا نــاظــم ال ـخــوري سـنــدات تمليك
بــدل عن ضائع عن حصصهم باالقسام 19
و 20و 21و 22و 23و 24مــن العقار  193من
منطقة املرفأ.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن قضائي
تـ ــدعـ ــو امل ـح ـك ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة امل ــدنـ ـي ــة فــي
صـ ـي ــدا ب ــرئ ــاس ــة الـ ـق ــاض ــي م ـح ـم ــد ال ـح ــاج
عـلــي وعـضــويــة الـقــاضـيــن رون ــي داكـسـيــان
وريـ ـش ــار ال ـس ـمــرا امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم كـمــال
وج ـ ـهـ ــاد وعـ ـل ــي ح ـس ــن ف ـ ــرح ـ ــات ،وح ـس ــام
ال ــدي ــن وم ـح ـمــد رضـ ــا ح ـســن ش ـك ــر ،وه ـيــام
وأحمد وباسم ورفعت وعلي وعزت ومحمد
م ـع ــروف ف ــرح ــات ،وف ـ ــدوى ح ـســن منيمنة
ومنال أنيس فرحات ،وحسانة وروال وديمه
ولينا وهيثم محمد حمدان ،ورياض وجمال
وعلي وعــايــدة وأمــال وزينب وريما ودانيا
ف ـضــل ف ــرح ــات الس ـت ــام نـسـخــة ع ــن ال ـق ــرار
رقم  2017/272تاريخ  2017/12/05املقامة
من اسماعيل علي فرحات بوكالة املحامي
حسني صبحي قرقماز والذي قضى باعتبار
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /2173/م ــن م ـن ـط ـقــة عـنـقــون
العقارية غير قابل للقسمة العينية وطرحه
للبيع باملزاد العلني امام العموم ،وذلك امام
دائ ــرة التنفيذ فــي صـيــدا ،وذلــك خــال مهلة
شهر من تاريخ النشر.
رئيسة القلم
سالم الغوش
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم تاجر
بناء للطلب تاريخ  2018/1/23تقرر تعديل
االس ـ ــم ال ـت ـج ــاري ل ـل ـتــاجــر املـ ـع ــروف بــاســم:
"بايبي ستار  "BABY STAR -املسجل تحت
رقــم  2017/4007466البقاع ليصبح :ببكد
ستار .Bbkid Star -
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن
بـتــاريــخ  2017/12/28وب ـن ـ ً
ـاء للطلب تقرر
شـطــب قـيــد ال ـتــاجــر فـهــد عـبــد ال ـبــاســط أبــو
ظهر مــن قـيــود السجل الـتـجــاري فــي صيدا
وهــو مسجل برقم /12179ع ــام تحت االســم
الـتـجــاري مؤسسة فهد ابــو ظهر التجارية
ومــركــزه في صيدا العقار رقــم  96ملك فايز
أبو ظهر ورقمه املالي .289383
للمعترض عشرة أيام
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي
طلب املحامي حسن علي عساف سند تمليك
بــدل عن ضائع بحصة موكله احمد محمد
قاسم في العقار  778صغبني.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي
طلب علي حميد صبح سندات تمليك بدل
عــن ضائع بحصص مورثيه حميد حسني
ص ـبــح وسـكـيـنــة ح ـســن ع ـلــي ح ـســن نـصــار
بالعقارات  5و 20و 375و 420عني التينة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي
طلب ميشال ملحم سلوم سند تمليك بدل
عــن ضــائــع بحصة مــوكـلــه ابــراهـيــم يوسف
سلوم في العقار  9213القرعون..
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي
طلب وســام يوسف شــومــان سـنــدات تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ـح ـصــص م ــورث ــه يــوســف
ع ـلــي ش ــوم ــان ف ــي ال ـع ـقــاريــن  2116و2117

