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◄ إعالنات رسمية ►
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد ال ــى م ــرآب س ـيــريــاك فــي بـيــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع سيارة صادر عن
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2016/927
تباع باملزاد العلني الثالثاء 2017/1/31
ال ـثــان ـيــة وال ـن ـصــف ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـيــارة
امل ـن ـفــذ عـلـيـهـمــا ن ـج ــاح عـفـيــف الـصــايــغ
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف م ـ ـه ـ ـنـ ــا الـ ـ ـع ـ ــريـ ـ ـض ـ ــي م ـ ــارك ـ ــة
ه ـي ــون ــداي  VERNAم ــودي ــل  2011رقــم
ً
/559062ب امل ـح ـجــوزة تـحـصـيــا لدين
بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل .وكيلته
املـحــامـيــة سـحــر ولـيــد فرنسيس البالغ
/6788.8/د.أ .ع ــدا ال ـلــواحــق واملـخـمـنــة
بمبلغ /3718/د.أ .وامل ـطــروحــة بمبلغ
/2200/د.أ .أو مـ ــا يـ ـع ــادل ــه بــال ـع ـم ـلــة
الــوط ـن ـيــة ورس ـ ــوم املـيـكــانـيــك ق ــد بلغت
حوالي /610.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد ال ــى م ــرآب س ـيــريــاك فــي بـيــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2016/511
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الـثــاثــاء في
 2017/1/31ال ـســاعــة  2:00بـعــد الظهر
سـيــارة املنفذ عليها فاتن محمد سري
الدين ماركة كيا  CERATOموديل 2009
ً
رقم /236009/ب الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك سوسيته جنرال
فــي لبنان ش.م.ل .وكيله املـحــامــي زيــاد
شبلي الـبــالــغ  $/11227/عــدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/3769/واملـطــروحــة
بسعر  $/3250/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
/1.126.000/ل.ل .فعلى الراغب بالشراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد ال ـ ــى م ــرآب
الـ ـصـ ـحـ ـن ــاوي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ال ـكــرن ـت ـي ـنــا
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع سيارة صادر عن
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2016/876
تباع باملزاد العلني الثالثاء 2017/1/31
ال ـثــان ـيــة وال ـن ـصــف ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـيــارة
املنفذ عليه ه ــادي مـهــدي بحمد ماركة
م ــرسـ ـي ــدس  C320مـ ــوديـ ــل  2002رق ــم
ً
/227505و امل ـح ـجــوزة تـحـصـيــا لــديــن
بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل .وكيلته
املـحــامـيــة سـحــر ولـيــد فرنسيس البالغ
/8860.76/د.أ .عــدا الـلــواحــق واملخمنة
بـمـبـلــغ /7766/د.أ .وامل ـط ــروح ــة لـلـمــرة
الثانية بمبلغ /4500/د.أ .أو ما يعادله
بالعملة الوطنية ورســوم امليكانيك قد
بلغت حوالي /140.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد ال ــى م ــرآب س ـيــريــاك فــي بـيــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن رقم 1/1
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ـ ـ عــن إجـ ــراء اس ـت ــدراج عــروض
لتلزيم اعمال تشجير جوانب الطرقات
في بلدتي إدة وجران للعام  ،2017وذلك
في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2017/2/3

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 مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ـخ ـف ــض االع ـ ـ ـ ــان الـ ـ ــى خ ـم ـس ــة أيـ ــام
(ق ـ ــرار وزيـ ــر ال ــزراع ــة رق ــم  1/28تــاريــخ
.)2017/1/13
بيروت في 2017/1/13
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 80
إعالن
ً
بناء
قرر القاضي العقاري في النبطية
لـلـقــرار  2017/1إع ــادة تـكــويــن صحيفة
العقار  1304تبنني بالطريقة القضائية
وتكليف الخبير جمال بــردان واملساعد
الـقـضــائــي زيـنــب ش ـكــرون للكشف على
العقار نهار السبت  2017/2/18وتحديد
نـ ـه ــار االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء  2017/3/29م ــوعـ ـدًا
لـجـلـســة امل ـحــاك ـمــة ول ـك ــل ذي مصلحة
او حــق بـتـقــديــم اع ـتــراضــه ضـمــن املهلة
املمتدة حتى تاريخ جلسة املحاكمة.
رئيس قلم املحكمة العقارية في
النبطية
ماجد محمد علي شريم بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب اح ـمــد يـحــي صــالــح ملــوكـلــه حسن
يوسف صالح سند تمليك بــدل ضائع
لـلـقـســم  A 15م ــن ال ـع ـق ــار  1701ح ــارة
صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب مارون طانيوس مدلج بوكالته عن
الجمعية التعاونية اللبنانية لالنماء
م.م .شهادة قيد تأمني بدل ضائع للعقار
 224عقتانيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2016/408
املنفذ :عباس نعيم نعمة
املنفذ عليهم :ورثة محمد نعيم نعمة
السند التنفيذي :حكم محكمة بداية
ال ـن ـب ـط ـي ــة بـ ـت ــاري ــخ  2016/6/7رق ــم

 2016/76واملنتهي الى اعتبار العقار
 /739جباع غير قابل للقسمة العينية
وط ــرح ــه لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي على
اس ـ ــاس الـ ـط ــرح وت ــوزي ــع ال ـث ـمــن وفــق
مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/9/22 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/11/14 :
ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف 2400 :س ـه ـمــا من
ال ـع ـقــار /739جـ ـب ــاع ع ـب ــارة ع ــن قطعة
ارض بعل ضمنه بعض االشجار غير
املثمرة وهو يقع في موقع الدغشة.
مساحته 8967 :م2
الـتـخـمــن 538020 :د.أ .أو مــا يــوازيــه
بالعملة اللبنانية
ال ـ ـطـ ــرح 538020 :د.أ .أو م ــا ي ــوازي ــه
بالعملة اللبنانية
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا :ن ـه ــار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2017/3/2
الساعة  11.00ظهرًا امام رئيس دائرة
تنفيذ النبطية.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
العلني اسهم العقار املوصوف اعاله،
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
في قلم الدائرة بموجب شيك مصرفي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
واتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن نطاقها
واال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له ما لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية السهم العقار
املطروح ودفــع الثمن والــرســوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
املساعد القضائي
ميرفت زبيب
إعالن عن مناقصة عمومية
ت ـع ـلــن ب ـل ــدي ــة ج ــزي ــن ـ ـ ـ ـ ع ــن مـجــدلــن
عــن رغبتها فــي اج ــراء مناقصة عامة
الشـغــال تأهيل طــريــق املسلخ القديم
ف ــي ب ـل ــدة ج ــزي ــن ،ع ـل ــى ال ــراغ ـب ــن فــي
االش ـتــراك فــي املناقصة االستحصال
على دفتر الشروط الخاص في مبنى
ال ـق ـصــر ال ـب ـلــدي خ ــال اوق ـ ــات الـ ــدوام
الرسمي.
تقدم الـعــروض الــى قلم البلدية اثناء
الـ ــدوام الــرسـمــي وقـبــل اخ ــر ي ــوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
ان جـ ـلـ ـس ــة فـ ـ ــض الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض تـ ـج ــري
عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مـ ــن ت ــاري ــخ
 2017/2/11في مبنى القصر البلدي.
رئيس بلدية جزين ـ ـ عني مجدلني
خليل جان حرفوش
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
يـنـفــذ س ــاس ــن انـ ـط ــوان ابـ ــو سـجـعــان
بـ ـ ــوجـ ـ ــه جـ ـ ـ ـ ـ ــوزف نـ ـ ـ ـ ـ ــادر ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة
 2016/1038حـكــم الـغــرفــة االبـتــدائـيــة
ال ـت ــاس ـع ــة فـ ــي امل ـ ــن رق ـ ــم 2015/331
تاريخ  2015/10/13الذي قضى بازالة
ال ـش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـق ــار  55ال ـص ـف ــرا عن
طريق بيعه باملزاد العلني.
وي ـ ـجـ ــري ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار 55

الصفرا مساحته  96م.م .وهو بموجب
االفـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ب ـ ـنـ ــاء م ـ ــن ح ـجــر
م ـق ـص ــوب م ــؤل ــف م ــن دكـ ـ ــان وفـسـحــة
سـ ـم ــاوي ــة ض ـم ـن ـه ــا م ـط ـب ــخ مـ ــن تـنــك
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان بـ ـن ــاء م ــن حـجــر
مقصوب كناية عن دكــان امامه شرفة
خارجية مسقوفة اترنيت والعقار يقع
على الطريق العام البحرية.
تــاريــخ مـحـضــر الــوصــف 2016/10/27
وتاريخ تسجيله 2016/11/2
ب ــدل تـخـمــن وط ــرح الـعـقــار  55الـصـفــرا
/96000/د.أ .او م ــا ي ـع ــادل ــه بــالـعـمـلــة
الوطنية.
يجري البيع بيوم االربـعــاء الــواقــع فيه
 2017/3/8ال ـس ــاع ــة  12.00ظ ـه ـرًا فــي
قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي
منظم ألمــر حضرة رئيس دائ ــرة تنفيذ
كـســروان أو تقديم كفالة وافية من احد
امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة ويتحمل
رســوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الــدائــرة واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه كـمــا عليه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
تبليغ نشرًا
إل ــى مـجـهــولــه م ـحــل امل ـق ــام سـلـيـمــه إبــن
عبدالكريم يقتضي حـضــورك إلــى هذه
املـحـكـمــه ب ـتــاريــخ  2017/2/4لحضور
جـلـســه ب ـم ــاده إث ـب ــات ط ــاق مـقــدمــه من
زوج ــك حـســن عــزالــديــن ع ــز ال ــدي ــن وفــي
حـ ــال تـخـلـفــك ع ــن ال ـح ـض ــور أو ارسـ ــال
ً
وك ـيــا عـنــك يعتبر قـلــم املـحـكـمــه مقامًا
مختارًا لك حتى صدور الحكم القطعي.
رئيس محكمه جويا الشرعيه
الجعفريه
الحاج فريد موسى الغول
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
ط ـل ــب جـ ــوزيـ ــف انـ ـط ــون ـي ــوس م ـق ـصــود
بــالــوكــالــه عــن يــوســف ال ـيــاس وشليطا
ط ـنــوس س ـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 520
قنات.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب املحامي سمعان اسكندر بالوكاله
عن احد ورثــة جنفياف نايف سند بدل
ضائع للعقار  84كفرفو.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
ط ـل ــب ج ـم ـيــل م ـح ـمــد ش ـي ـحــا بــالــوكــالــه
عــن جومانه القصاب سند بــدل ضائع

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة
املالية:
تاريخ اللصق
تاريخ الزيارة الثانية
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
اسم املكلف
2016/12/16
2016/12/08 RR160366995LB
13369
شركة دار البناء للهندسة واملقاوالت
ش.م.م.
2016/12/16
2016/12/08 RR160367024LB
176536
شركة احمد محمد صالح املوسوي
واوالده للمقاوالت والبناء ش.م.م.
2016/12/16
2016/12/08 RR160367713LB
2500932
صادق ابراهيم حمزة
2016/12/14
2016/12/07 RR160367452LB
2732747
خالد علي الدبس
2016/12/14
2016/12/07 RR160367735LB
3271455
علي احمد ياغي
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
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للعقار  B /4/1793راسمسقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إعالن
ألم ـ ــان ـ ــة الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ال ـث ــان ـي ــة
بطرابلس
ط ـل ــب جـ ـم ــال س ـع ــد الـ ــديـ ــن اش ــراق ـي ــه
بالوكاله عن احد ورثة رمزيه اشراقيه
س ـنــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار  527وجــه
الحجر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فيصل مكي
ّ
يبلغ الى املنفذ عليهم املجهولي املقام
ورثة املرحوم سهيل عبد الحسن داغر
وه ــم :خــديـجــة ك ـمــال ومـحـمــد وحسن
وحسني وعلي ورندة سهيل داغر
ً
عـ ـم ــا ب ــأحـ ـك ــام امل ـ ـ ـ ــادة /409/أ.م.م.
تنبئكم دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/742
انذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالبة
ال ـت ـن ـف ـيــذ ريـ ـت ــا ي ــوس ــف ال ـ ـحـ ــاج عـلــي
وناتجًا عن طلب تنفيذ الحكم الصادر
عن حضرة القاضي املنفرد في بيروت
الناظر في قضايا االيـجــارات بتاريخ
 2015/8/11ب ــرق ــم ق ـ ــرار 2015/730
وال ـ ـقـ ــاضـ ــي بـ ـ ــالـ ـ ــزام امل ـ ــدع ـ ــى ع ـل ـي ـهــم
ب ــإخ ــاء امل ــأج ــور ال ـكــائــن ف ــي الـطــابــق
الـثــالــث جنوبًا مــن الـبـنــاء الـقــائــم على
العقار رقم  /4183/من منطقة املزرعة
العقارية ،وبتسليمه للمدعية خاليًا
وش ـ ــاغـ ـ ـرًا مـ ــن اي ش ــاغ ــل وب ـت ـض ـمــن
املدعى عليهم الرسوم والنفقات كافة.
وعليه ،تدعوكم هذه الدائرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا أو ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي الس ـت ــام االن ـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واالوراق املرفقة به علمًا بــأن التبليغ
يـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء مـهـلــة عشرين
ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ـ ــان وعـلــى
تعليق نسخة عنه وعن االنذار املذكور
على لوحة االعالنات لدى دائرة تنفيذ
بـ ـي ــروت ويـ ـص ــار ب ـع ــد ان ـق ـض ــاء ه ــذه
املهلة ومهلة االنذار التنفيذي البالغة
خمسة ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
رنا شاهني املعروف بدر
تبليغ مجهول محل االقامة
محكمة بيروت الشرعية الجعفرية
ورق ـ ـ ـ ــة دع ـ ـ ـ ــوة ص ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ــن م ـح ـك ـمــة
ب ـيــروت الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة موجهة
الــى عـبــده مـبــارك علي احـمــد مجهول
م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة فـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوى امل ـق ــام ــة
عـلـيــك مــن زي ـنــب حـســن قــاســم بـمــادة
اثـبــات نسب اس ــاس  135/521تعيني
م ــوع ــد ال ـج ـل ـســة فـيـهــا يـ ــوم الـخـمـيــس
فــي  2017/2/9غــرفــة القاضي الشيخ
عبد االلــه بــوق فيقتضي حضورك أو
إرسال من ينوب عنك إلى قلم املحكمة
ق ـبــل مــوعــد الـجـلـســة الس ـت ــام نسخة
عــن استحضار الــدعــوى واال اعتبرت
مبلغًا حـســب االصـ ــول وج ــرت بحقك
امل ـعــامــات الـقــانــونـيــة وك ــل تـبـلـيــغ لك
على لوحة االعالنات في املحكمة حتى
تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
علي الحاج
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
ً
بناء للطلب تاريخ  2017/1/13تقرر
ت ـعــديــل االس ـ ــم واملـ ــوضـ ــوع ال ـت ـجــاري
للمؤسسة امل ـعــروفــة بــاســم "مــؤسـســة
الحسن لالعمال التجارية والخدمات"
املـسـجـلــة تـحــت رق ــم 2011/4800325
ل ـي ـص ـب ــح :م ـك ـتــب ال ـح ـس ــن الس ـت ـق ــدام
العامالت في الخدمة املنزلية.
ل ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة االعـ ـ ـت ـ ــراض خ ــال
عشرة ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

