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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اجـ ــراء اسـتـقـصــاء االس ـع ــار ل ـشــراء قطع
غيار لزوم الكشف العام على املجموعة
الثانية والكشف على االجــزاء الساخنة
على املجموعة االول ــى فــي معمل صور
وهي من نوع .GE frame 6B
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
األس ـع ــار امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علما إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/8/28
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11.00صباحًا.
بيروت في 2015/7/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس جان شكر الله
التكليف 1348
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اج ــراء اسـتـقـصــاء االس ـعــار إلن ـشــاء ممر
يتسع  19كابل توتر متوسط في محطة
بصاليم الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـع ــار امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/7/24
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11.00صباحًا.
بيروت في 2015/7/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس جان شكر الله
التكليف 1367
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة2014/964 :
املـنـفــذ :شــركــة البناية الحديثة ش.م.ل.
وكيلها املحامي الياس الحلو
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا :ش ــرك ــة مـ ـح ــات ســامــي
الغريب وشركاه
ت ـ ـطـ ــرح دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ بـ ـ ـي ـ ــروت لـلـبـيــع
باملزاد العلني املوجودات للمرة الثانية
املحجوزة التالية:
القيمة االجمالية/62.271.000/ :ل.ل.
الطرح/49.816.800/ :ل.ل.
ستاند خشب ،براد مياه ،كرسي متحرك،
تلفزيون قديم نوع ،Sony
 ،V.H.S Video Sharpم ـك ـت ــب خـشــب
سويدي ،كرسي جلد بني متحرك كبير،
كرسي جلد اســود ،مكتب زاويــة خشب،
ك ــرس ــي م ـت ـحــرك نـ ـح ــاس ،خ ــزن ــة حــديــد
مـتــوسـطــة مـقـفـلــة ،بـ ــراد ص ـغ ـيــر ،فــرامــة
ورق ،مــاكـنــة تـصــويــر ،طــاولــة فورميكا
بـ ــاج م ـس ـت ــدي ــرة 3 ،حـ ـ ــراق  Rielloل ــون
احـ ـم ــر ،خ ــزن ــة ح ــدي ــد ص ـغ ـي ــرة ،سـتــانــد
امل ـن ـيــوم زج ـ ــاج ،ت ـل ـفــون / .م ــارك ــة امـيــل
هـنــري :مجموعة مــن االغ ــراض التالية:
طـنـجــرة بـيـضــاويــة ،ابــريــق م ــاء ،ابــريــق
م ـ ــاء ص ـغ ـي ــر ،ج ـ ــاط بـ ـيـ ـض ــاوي رق ـ ــم ،6
ج ـ ــاط رق ـ ــم  ،9ج ـ ــاط م ـس ـت ـط ـيــل رق ـ ــم ،5
ج ــاط مــربــع ،ج ــاط م ــدور صـغـيــر ،جــاط
مــدور كبير ،جاط سوفليه ،قالب تارت،
طنجرة مستطيلة ،جــاط م ــدور غميق،
سلطة ،كــاســة ،طاسة للبهارات ،صحن
للصدف ،كباية صغيرة وكبيرة ،صحن
للفاكهة ،صحن للشوربة ،صحن فايش،
صحن لـلـبــزاق ،طقم للترويقة/ .مــاركــة
جـ ــورج داف ـي ــد :مـجـمــوعــة م ــن االغـ ــراض
التالية :علبة تبروير مربع ،طقم  3قطع
و 4قطع تـبــرويــر ،علبة صلصة ،كالون

للبنزين مختلف ،كــالــون مــاء مختلف،
س ـ ـطـ ــل بـ ــدع ـ ـسـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـم ــام  6ل ،ش ـبــك
لـلـمـجـلــى ،م ـشــك ل ـل ـمــاعــق ،ب ـ ــراد لـلـمــاء
 4لـيـتــر ،قـمــع لـلــزيــت ،طـشــط م ــدور ،انــاء
ل ـلــزراعــة ،سـلــة للغسيل ،سـطــل للحمام
ص ـغ ـيــر ووسـ ـ ــط وك ـب ـي ــر ،مـ ـ ــوزع ملــرشــة
امل ـ ـ ــاء ،س ـط ــل ل ـل ــزب ــال ــة م ـخ ـت ـلــف ،طـشــط
مــربــع ،طقم  3قطع طشط مــربــع ،طشط
م ــدور مـخـتـلــف ،سـلــة لـلـغـسـيــل ،ستاند
للشمسية ،مشك صحون ،مرشة للماء،
طقم صحون للرحالت ،مشك للمالعق،
م ـشــك ل ـل ـص ـحــون ،م ـص ـفــايــة م ــع غ ـطــاء،
عـلـبــة ل ـل ـخــزانــة مـخـتـلــف ،م ـطــرة لـلـمــاء،
محول على البطارية الى الكهرباء ،اناء
لـلــزراعــة ،ب ــراد لـلــرحــات مختلف ،علبة
للمالعق ،غطاء للميركرويف ،مصفاية،
علبة  6ج ــواري ــر ،علبة مــع غـطــاء  8ل و
 20ل و 30ل ،علبة مــع غـطــاء ودوال ـيــب،
علبة مع غطاء مختلف/ .ماركة ديرول:
سـ ـك ــاك ــن م ـخ ـت ـل ــف ل ـل ـب ـي ــزا وال ـف ــاك ـه ــة
والستيك والروستو واملطبخ والشيف،
ق ـ ـشـ ــارة بـ ـط ــاط ــا ،ط ـق ــم سـ ـك ــب/ .م ــارك ــة
دومايير :حاملة جاط بيركس مختلف
/ماركة كــوزون :شيكر للكوكتيل ،جاط
للفاكهة ،سطل شمبانيا ،ملقط وغطاء
للزجاجة الشمبانيا/ .ماركة شيف دور
فرنس :مسن سكاكني ،سكاكني مختلف
للمطبخ ،للشيف ،للجانبون ،الللحمة،
لـ ـلـ ـف ــاكـ ـه ــة ،ل ـ ـجـ ــرم الـ ـلـ ـحـ ـم ــة ،ل ـل ـس ـت ـيــك،
س ـكــن ش ـي ــف ،ق ـش ــارة ب ـطــاطــا/ .م ــارك ــة
كيليمس :صـبــاب لـلــرديــاتــور مختلف،
صباب معكوف للشوفاج ،ترموستات،
اتوماتيك للهواء ،سكر نحاء  2/1انش،
وصلة نحاس مجوز ،وصلة نحاس/ .
م ــارك ــة كـســن م ــاش ــر :خ ــاط م ــع دوش،
خ ــاط ل ـل ـب ـيــدة ،غ ـطــاء كــرســي لـلـحـمــام،
نربيج شطاف ،شنبر للحنفية مختلف،
سـ ـط ــل كـ ـ ـ ــروم مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ،غ ـ ـطـ ــاء م ـع ــدن
للمجلى مختلف/ .ماركة كالين وكلي:
بــردايــة حمام نايلون وقماش مختلف،
( 3قطع سجاد للحمام) ،سجادة للبيدة،
( 3قطع سجاد للحمام) ،سجادة مدورة
ل ـل ـح ـمــام 3( ،ق ـطــع س ـج ــاد ل ـل ـح ـم ــام)/ .
مــاركــة اليفهايت :غـيــار ق ــزاز للترموس
 ،TOWERقالب للتارت  12سنت ،مكبس
للكرز ،للتنظيف الرودياتور ،غيار قزاز
ل ـل ـتــرمــوس  ،COLUMBUSللتنظيف
ال ـب ــرادي املـعــدنـيــة ،مكنسة ل ــأرض مع
ممسحة ،غيار ملمسحة االرض/ .ماركة
م ــول ـي ـن ـي ـك ــس :مـ ـب ــرش ــة ي ـ ــدوي ـ ــة ،مـقـلــي
للبطاطا ،توستر للخبز ،مكنة للقهوة
مختلف ،طقم للسفر سيشوار ومكواية،
مكنسة كهربائية ،شــوايــة للسندويش
ص ـغ ـي ــرة ،ش ــواي ــة ل ـل ـه ـم ـبــرغــر ،ش ــواي ــة
لــأكــل املكسيكي ،مكنة لـفــرم امللوخية.
/م ــارك ــة رمـنـغـتــون :سـيـشــوار مختلف،
رول ـ ـ ــو ل ـل ـش ـعــر م ـخ ـت ـل ــف ،م ـك ـن ــة لـنـتــف
الـشـعــر ،مكنة حــاقــة نسائية مختلف،
مكنة حالقة بطارية رجالية ،سيشوار
مشط مــع رول ــو ،سـيـشــوار مـشــط ،مكنة
ح ــاق ــة رج ــال ـي ــة/ .م ــارك ــة ري ـل ـل ــو :قطع
غيار للحراقات امل ــازوت 3 ،حــراق كبير
صـنــاعــي/ .م ــارك ــة روتـ ــو :عـلـبــة للمونة
 ،PLEXIعلبة للمونة مختلفة ،PLEXI
مشك صـحــون ،تـبــرويــر م ــدور مختلف،
عـلـبــة ل ـل ـمــاعــق ،عـلـبــة ل ــال ـع ــاب ،غـطــاء
لعلبة االلعاب ،علبة لــورق التصوير/ .
مــاركــة سـتــانـفــوردشــايــر :طقم للشاي 3
قطع ،ابريق حليب ،كباية فخار ،كباية
بـ ــورسـ ــان ،ك ـب ــاي ــة ج ــام ـب ــو ل ـل ـتــروي ـقــة،
كـ ـب ــاي ــة ل ــاطـ ـف ــال  / .MAGICم ــارك ــة
فــاش ـيــت :ق ـفــل ن ـحــاس اط ـلــس مختلف،
قفل نحاس اجاكس مختلف ،ضد سرقة
الدراجة ،قفل للتلفون ،دالية للقفل ،قفل
مـعــدن ،سكن للباب اتوماتيك مختلف،
ج ـن ــزي ــر ل ـل ـب ــاب ع ـ ـ ــادي ،ج ـن ــزي ــر لـلـبــاب
ن ـح ــاس ،ج ـنــزيــر ل ـل ـبــاب ك ـ ــروم/ .مــاركــة
بـ ـ ـ ــورال :اب ــري ــق زجـ ـ ــاج نـ ـ ــاري مـخـتـلــف،
كباية زجاج.
فعلى الراغب بالشراء الحضور في يوم
الـخـمـيــس الــواقــع فــي  30تـمــوز الساعة
 2:30بعد الظهر الى مكان البيع الكائن
فـ ــي م ـب ـن ــى ال ـب ـن ــاي ــة ال ـح ــدي ـث ــة مـنـطـقــة
الـصـيـفــي ال ـطــابــق االرضـ ــي مـقــابــل بنك
ع ـ ــودة ،مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا ورس ــم
الداللة .%5

هيثم حيدر احمد
مأمور تنفيذ بيروت
إعالن رقم 2/22
تعلن وزارة الــزراعـيــة ـ ـ املديرية العامة
لـلــزراعــة ـ ـ عــن اج ــراء اس ـت ــدراج عــروض
لتلزيم اعمال تشجير طرقات وصيانتها
في زحله ـ ـ البولفار للعام  ،2015وذلك
في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2015/8/20
الساعة التاسعة.
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن فـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك فــي
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،االطـ ــاع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ـع ــائ ــد ل ـهــذا
ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة عنه
مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
لـ ـل ــزراع ــة ،ال ـكــائ ـنــة ف ــي م ـب ـنــى ال ـ ـ ــوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصحلة الــديــوان ـ ـ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من اخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت ،في 2015/7/9
مدير عام الزراعة باالنابة
حنا الحاج
التكليف 1352
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اجراء استقصاء االسعار العمال تركيب
لوحة القياس مؤشر خزان فيول رقم ()3
في معمل الجية الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
األس ـع ــار امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علما ان اخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/7/24
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11.00صباحًا.
بيروت في 2015/7/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس جان شكر الله
التكليف 1374
مناقصة عامة
رقم /3492م ع إ/م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن نـ ـه ــار ال ـث ــاث ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2015/8/11ت ـجــري 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 ــدث مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
اش ـ ـغـ ــال دراسـ ـ ـ ــة انـ ـ ـ ــارة مـ ـ ـ ــدارج ق ــاع ــدة
حامات الجوية.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
/1315م ع إ/م هـ تاريخ .2015/7/6
يمكن ملن يرغب االشـتــراك 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 2015/7/13
العميد وائل حاطوم
ّ
مسير أعمال املديرية العامة لإلدارة
التكليف 1355
اعالن
ص ــادر ع ــن مـحـكـمــة االمـ ــور املستعجلة
فــي صيدا برئاسة القاضي ايــاد بــردان

بالدعوى رقم .2015/128
البالغ املدعى عليها زينب قاسم زيعور
مجهولة محل االقامة الحضور الى هذه
امل ـح ـك ـمــة ب ــال ــذات او ب ــواس ـط ــة وكـيـلـهــا
القانوني السـتــام استحضار الدعوى
ب ـم ــوض ــوع ازال ـ ـ ــة ال ـت ـع ــدي وم ـخــال ـفــات
في الشقة الشمالية في الطابق الثاني
واالخ ـيــر مــن الـبـنــاء الـقــائــم عـلــى العقار
رقم  /3697/عنقون واملقامة من املدعي
امــن محمد زيــدان وعليها اتخاذ محل
اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق امل ـح ـلــة واال اعـتـبــر
ك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــك ب ــواس ـط ــة رئـ ـي ــس الـقـلــم
وبالتعليق على لوحة اعالنات الدائرة
يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
غانم الحجار
إعالن قضائي
فــي تفليسة شــركــة يــونـيـفــرســال بزنس
سيستمز ش.م.م.
رقم االفالس 943
ب ـت ــاري ــخ  2015/7/15ص ـ ــدر قـ ـ ــرار عــن
حضرة القاضي املشرف على التفليسة
قـضــى بــدعــوة وك ـيــل التفليسة وممثل
ال ـشــركــة املـفـلـســة ال ــى جـلـســة تـعـقــد في
مكتبها قصر العدل ـ ـ بيروت يوم االثنني
الواقع فيه  2015/7/20الساعة التاسعة
صباحًا الستطالع رأيه بشأن االتفاقية
مـ ــوضـ ــوع اسـ ـت ــدع ــاء وكـ ـي ــل الـتـفـلـيـســة
الــوارد بتاريخ  2015/6/16وموضوعه
تـنـفـيــذ االت ـفــاق ـيــة املــوق ـعــة ب ــن املــالـكــن
ووكيل التفليسة.
رئيس القلم
جهاد مشموشي
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي رنا عويدات
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/3073
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـجــر
ش.م.ل.
املنفذ عليه :رواد فاروق مياسي
قيمة الدين :سند دين بقيمة /13025/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم
تطرح هذه الدائرة للمرة االولى في تمام
الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر
ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2015/7/29
للبيع باملزاد العلني السيارة ماركة ب
ام اف  323 Clرقــم /208218/ج موديل
 2000املـ ـخ ـمـ ـن ــة ب ـم ـب ـل ــغ /6500/د.أ.
والطروحة للبيع بقيمة التخمني ،علمًا
انــه يتوجب عليها رســوم ميكانيك من
سنة  2011لغاية سنة  2015ومجموعها
/1.451.000/ل.ل.
ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن ب ــال ـش ــراء ال ـح ـضــور الــى
م ــرآب ف ــادي مشيلح فــي جـســر الــواطــي
مصحوبًا بالثمن نقدًا يضاف اليه %5
رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزه
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي ع ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2015/113
املتكونه في ما بني:
املـ ـنـ ـف ــذ حـ ـس ــن اس ـ ـعـ ــد ق ـ ـشـ ــور وك ـي ـل ــه
املحامي محمد حسن جحا.
املنفذ عليه :عبد الجبار ابراهيم زبــد ـ ـ
الناقورة.
بـتــاريــخ  2015/7/13تـقــرر اب ــاغ املنفذ
عـلـيــه عـبــد ال ـج ـبــار ابــراه ـيــم زب ــد املقيم

ف ــي الـ ـن ــاق ــورة وم ـج ـه ــول م ـحــل االق ــام ــة
حاليًا بوجوب الحضور الــى قلم دائــرة
تـنـفـيــذ ص ــور لـتـبـلــغ االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واملستندات املرفقة باملعاملة التنفيذية
رقم  2015/113واال اعتبر كل تبليغ لك
ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
علي حجازي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي ع ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2015/170
املتكونه في ما بني:
املـ ـنـ ـف ــذ :حـ ـس ــن م ـح ـم ــد صـ ــائـ ــغ وك ـي ـلــه
املحامي حنا فاضل.
املنفذ عليه :علي عفيف الخليل ـ ـ صور.
بـتــاريــخ  2015/7/13تـقــرر اب ــاغ املنفذ
ع ـل ـيــه ع ـل ــي ع ـف ـيــف ال ـخ ـل ـيــل امل ـق ـي ــم فــي
صـ ــور وم ـج ـه ــول م ـح ــل االقـ ــامـ ــة حــالـيــا
بـ ـ ــوجـ ـ ــوب ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ـ ـ ــى قـ ـل ــم دائ ـ ـ ــرة
تـنـفـيــذ ص ــور لـتـبـلــغ االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واملستندات املرفقة باملعاملة التنفيذية
رقم  2015/170واال اعتبر كل تبليغ لك
ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
علي حجازي
إعالن
مــن أمــانــة السجل العقاري املركزية في
زحلة والبقاع الغربي
طلب سمير نايف غطاس سندات تمليك
بدل عن ضائع
بحصصه بــالـعـقــارات ذات االرق ــام 388
و 1570و 1572و 1578مشغرة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
امني السجل العقاري
ليلى الحويك
إعالن
مــن أمــانــة السجل العقاري املركزية في
زحلة والبقاع الغربي
طلب نزيه نايف غطاس سندات تمليك
ب ــدل ع ــن ضــائــع بـحـصـصــه بــال ـع ـقــارات
ذات االرق ــام  388و 1570و 1572و1578
م ـش ـغ ــرة وطـ ـل ــب مل ــوك ـل ــه روب ـ ـيـ ــر نــايــف
غـ ـط ــاس س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
بحصته بالعقار رقم  1570مشغرة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
امني السجل العقاري
ليلى الحويك

