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إعالنات

بالغ رقم2/13 :
تـ ـعـ ـل ــن املـ ــديـ ــريـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ــإس ـت ـث ـم ــار
وصيانة املواصالت السلكية والالسلكية
في وزارة االتصاالت بانها ستضع قيد
ال ـت ـح ـص ـيــل اع ـت ـب ــارًا م ــن 2017/01/16
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس
عن شهر كانون االول عام 2016
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املسددة ،ولقد حددت مهلة اقصاها
 2017/02/15لتسديد هــذه الكشوفات.
وتـ ــذكـ ــر امل ـش ـت ــرك ــن الـ ـ ـك ـ ــرام ب ــال ـتــداب ـي ــر
التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع ب ــات ـج ــاه واح ـ ــد «لــاسـتـقـبــال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2016/02/16
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2017/03/01وت ـس ـتــوفــى ال ـغ ــرام ــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تــاريــخ قطع
االشـ ـ ـت ـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا مـ ــن 2017/04/01
وي ـع ــاد وص ـل ــه ب ـعــد ت ـســديــد امل ـت ــأخ ــرات
املستحقة إضــافــة الــى رســم اع ــادة وصل
الـخــط ( 11.000ل.ل ).وذل ــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي (.)2017/06/01
 4ـ ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة نهائية
بـعــد م ــرور شـهــريــن عـلــى تــاريــخ اإلل ـغــاء
املــؤقــت اعتبارًا مــن تــاريــخ 2017/06/01
وتـسـتــوفــى غــرامــة قــدرهــا ( )%2شهريًا
وتحرر االرقام امللغاة وتحصل املتأخرات
بالطرق القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املشتركني
املتخلفني عــن دف ــع فــاتــورة هــاتــف شهر
تشرين الثاني عــام  2016باتجاه واحــد
«لــاس ـت ـق ـبــال ف ـقــط» اع ـت ـب ــارًا م ــن تــاريــخ
.2017/01/16
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذيــن لــم ي ـســددوا فــواتـيــرهــم املـتــأخــرة
امل ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـيــط امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ ـ ل ــدى اي ص ـنــدوق مــن صـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لــوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مـصــرف عبر تــوطــن الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
لـ ـلـ ـف ــات ــورة ال ـ ــواح ـ ــدة أو ب ـك ـل ـفــة 1.500
ل.ل .ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـت ــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـه ــذه ال ـخ ــدم ــة ي ـم ـكــن االتـ ـص ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شــركــة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الـحـصــول على قيمة الفواتير:
عبر االتصال على املجيب الصوتي رقم
 1515أو عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة أوجـيــرو
(.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565امل ــادة الثالثة مـنــه) وتعديله
بــاملــرســوم  11682تــاريــخ 1998/01/30
لـ ـجـ ـه ــة ت ـ ـحـ ــديـ ــد مـ ـهـ ـل ــة أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة أشـ ـه ــر
لــإع ـتــراض بـعــد إن ـت ـهــاء املـهـلــة امل ـحــددة
للدفع واملــذكــورة اع ــاه ،ووج ــوب تقديم
ط ـلــب االعـ ـت ــراض ف ــي املـنـطـقــة الـهــاتـفـيــة
التابع لها رقم املشترك.
ُيـطـلــب م ــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام الـتـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  22كانون األول 2016

امل ـ ـ ــدي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام إلس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وصـ ـي ــان ــة
املواصالت
السلكية والالسلكية
د .عبد املنعم يوسف
التكليف 21
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يـبـلــغ ال ــى امل ـح ـجــوز ض ــده ــم :عـلــي والرا
وش ـيــريــن أن ـيــس صـفــا املـجـهــولــن محل
االقامة.
ً
عمال بأحكام امل ــادة  409أ.م.م .ت.علمكم
دائــرة تنفيذ بيروت بــأن لديها في ملف
الحجز االحتياطي رقم  2014/657اشعار
تبليغ حجز احتياطي مــع ص ــورة طبق
االصل عن قرار الحجز ونسخة عن طلب
الحجز ومرفقاته عدد  2014/657موجهًا
اليكم من طالب الحجز االحتياطي أديب
م ـص ـط ـفــى ص ـف ــا وه ـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ــرار
الحجز االحـتـيــاطــي تــاريــخ 2014/8/21
املـ ـلـ ـق ــى عـ ـل ــى الـ ـحـ ـص ــص االرثـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي
سوف تؤول إرثًا للمحجوز ضدهم علي
والرا وش ـي ــري ــن أن ـي ــس ص ـفــا بصفتهم
ورثــة املــرحــوم أنيس مصطفى صفا في
العقارات  /178/و /181/زبدين العقارية
وف ــي ال ـع ـقــار  /1698/الـنـبـطـيــة التحتا
وعـلــى الـحـصــص االرث ـيــة الـتــي أل ــت ارثــا
للمحجوز ضــدهــم عـلــي والرا وشيرين
ص ـف ــا ب ـص ـف ـت ـهــم ورثـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم أن ـيــس
مصطفى صفا فــي الـعـقــار  /36/زبدين
وذل ــك تأمينًا لــديــن طــالــب الـحـجــز أديــب
مصطفى صـفــا الـبــالـغــة /345.000/د.أ.
بـ ــاالضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى ال ـ ــرس ـ ــوم واملـ ـص ــاري ــف
املقدرة مؤقتًا بمبلغ /34.500/د.أ .وابالغ
من يلزم.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم طلب التنفيذ واالنذار التنفيذي
واالوراق املرفقة به علمًا بأن التبليغ يتم
قانونًا بانقضاء مهلة عشرين يومًا على
نشر هذا االعالن وعلى تعليق نسخة عنه
وعن االنذار املذكور على لوحة االعالنات
ل ــدى دائـ ــرة تنفيذ ب ـيــروت وي ـصــار بعد
انقضاء هذه املهلة ومهلة االنذار البالغة
خمسة ايام الى متابعة التنفيذ بحقكما
ً
اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
سعد مشموشي
إعالن بيع باملعاملة 2016/472
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـن ــن في
 2017/1/23الـســاعــة الـثــانـيــة والنصف
من بعد الظهر سيارة املنفذ عليها نبيله
جـمــال سـمـعــان مــاركــة ران ــج روف ــر Sport
 HSEم ــودي ــل  2007رق ـ ــم /257910/و
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب
التنفيذ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
وكـ ـيـ ـل ــه املـ ـح ــام ــي عـ ـب ــده لـ ـح ــود ال ـب ــال ــغ
/26660/د.أ .عـ ــدا ال ـل ــواح ــق واملـخـمـنــة
بمبلغ /20180/د.أ .وامل ـطــروحــة بسعر
/18000/د.أ .او م ــا ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قــد بلغت
/1530.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد ال ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الجنايات فــي لبنان
الجنوبي بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/12/19عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم عـ ـب ــد ال ـل ــه
حسني سماحة جنسيته لبناني سجل
 74شـ ـمـ ـسـ ـط ــار ب ـع ـل ـب ــك مـ ـح ــل اق ــامـ ـت ــه
الشويفات ـ ـ العمروسية ـ ـ حي النافورة
ـ ـ ـ ـ سـنـتــر فـضــل ال ـلــه وال ــدت ــه لـيـلــى عـمــره
 1990اوقـ ـ ــف ف ــي  2010/7/21واخ ـل ــي
سبيله في  2011/8/18ثم أدخل السجن
فـ ــي  2013/9/16واخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـل ــه فــي
 2014/7/18واعيد توقيفه في 2016/4/9
واخـلــي سبيله فــي  2016/7/11وحاليًا
فار من وجه العدالة.
بالعقوبة التالية قــررت املحكمة تجريم

املتهم عبد الله حسني سماحة بجناية
املادة  638ع والحكم عليه الجلها بعقوبة
االشـغــال الشاقة مــدة اربــع سـنــوات على
ان تـحـســب لــه م ــدة تــوقـيـفــه االحـتـيــاطــي
وتـ ـج ــري ــده مـ ــن ح ـق ــوق ــه امل ــدنـ ـي ــة ون ـشــر
خالصة هذا الحكم في الجريدة الرسمية
وفي جريدة االخبار والرسوم.
وفقًا للمواد  638ع من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة دراجة نارية
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
صيدا في 2016/12/19
الرئيس االول جدايل
التكليف 46
إعالن عن مزايدة
ف ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة م ــن ن ـهــار
الخميس الواقع في  2016/2/16يجري
ات ـح ــاد ب ـلــديــات كـ ـس ــروان ـ ـ ـ ـ ال ـف ـتــوح في
مــركــزه فــي مبنى ستيال مــاريــز الطابق
االول م ــزاي ــدة بـطــريـقــة ال ـظ ــرف املـخـتــوم
ل ـب ـي ــع آلـ ـ ـي ـ ــات م ـس ـت ـع ـم ـلــة وف ـ ـقـ ــا لــدف ـتــر
الشروط املوضوع لهذه الغاية.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـيــد ع ـلــى ان تـصــل
اليه قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر
ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه 2017/2/15
وفقًا للنموذج املوضوع من قبل الجهاز
الـ ـهـ ـن ــدس ــي ف ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـكــن
االستحصال عليه لدى امانة سر االتحاد
خالل الدوام الرسمي.
رئيس مجلس اتحاد بلديات كسروان
ـ ـ الفتوح
جوان حبيش
إعالن شطب
من امانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/12/14
ومحضري اجتماع جمعية الشركاء غير
العادية املنعقدتني بتاريخ 2016/12/6
و 2016/12/9صدر بتاريخ 2016/12/15
قــرارًا عن حضرة القاضي املشرف قضى
ب ــامل ــواف ـق ــة ع ـلــى ح ــل ش ــرك ــة أغ ـ ــري ت ــارو
ش.م.م  AGRI TOWER S.A.R.Lواملمثلة
باملفوض بالتوقيع بــاالتـحــاد السيدين
اونيك سركيس بانوسيان ومازن محمد
ن ــاص ــر ال ــراف ـع ــي وش ـط ـب ـهــا م ــن الـسـجــل
الـ ـتـ ـج ــاري الـ ـع ــام ذات ال ــرق ــم 3007592
ت ــاري ــخ  2013/3/27رق ــم الـتـسـجـيــل في
املالية .2810066
لـلـمـتـضــرر مـهـلــة ع ـشــرة اي ــام م ــن تــاريــخ
ال ـن ـش ــر ل ـت ـقــديــم اعـ ـت ــراض ــات ــه ع ـل ــى ه ــذا
االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن ذي ــب فـحــص ش ـه ــادات قيد
بدل ضائع للعقارات  1049ـ ـ  864ـ ـ  793ـ ـ
 660ـ ـ  367ـ ـ  232ـ ـ  863ـ ـ  800ـ ـ  222ـ ـ  184ـ ـ
 212ـ ـ  82ـ ـ  1577جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب خليل عبد االمير حجازي ملوكلته
ريـ ـم ــان ع ـل ــي ش ـع ـيــب شـ ـه ــادة ق ـي ــد ب ــدل
ضائع للعقار  2377الشرقية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت سوسن حسن نعمة بوكالتها عن
محمد جميل سلطان بصفته مــن ورثــة
جميل عـبــدالـلــه سـلـطــان ملــورثــه عبدالله
حـســن سـلـطــان ش ـه ــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  1051كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب بــال عبدالله فــواز ملوكلته ابتسام
مصطفى عبدالله شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  1254عني قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـلــي اح ـمــد فـ ــواز ملــوكـلـتــه فضيلة
ح ـس ــن داغ ـ ــر س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ضــائــع
للعقار  2702انصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
تبليغ مجهول مقام
مـحـكـمــة ب ــداي ــة ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـثــال ـثــة في
ب ـع ـبــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وس ــام
امل ــرتـ ـض ــى ت ــدع ــو امل ـس ـت ــدع ــى بــوج ـه ـهــا
س ـعــاد حـســن اب ــو سـلـمــان لتبلغ اوراق
االسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــاء  2016/1095املـ ـ ـق ـ ــدم مــن
املستدعني مي حسني بو عياش ورفاقها
والــرامــي الــى ازالــة الشيوع عن العقارات
 448و 2376و 2377و 2378و 2379و2381
و /2389عني عنوب.
ي ـجــب ح ـض ــورك ال ــى ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة
لتبلغ االوراق خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لك في
قلم املحكمة ولـصــاق على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
م ــوج ــه ال ـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــا :ه ـب ــة ع ـمــاد
مليجي املجهولة محل االقامة
تـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لـتـسـلــم االن ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي املـعــامـلــة
رق ـ ــم  2016/607امل ـت ـك ــون ــة ب ـي ـنــك وب ــن
فرنسبنك ش.م.ل .بخالل  /30/يومًا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مختارًا تتبلغون بواسطته كــل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـتــدراج عــروض لشراء زيــوت وشحوم
لـ ـ ـ ــزوم مـ ـع ــام ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــذوق ،ال ـ ـج ـ ـيـ ــة ،ص ــور
وبعلبك ،لعام .2017
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى ام ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2017/2/10عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/1/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 45
إعالن
إن محكمة الـجـنــوب املــذهـبـيــة الــدرزيــة/
الــدرجــة االول ــى ،تدعو املدعى عليه فؤاد
محمود بدوي للحضور الى مقر املحكمة
واالطالع على استحضار الدعوى املقامة
عليه مــن قبل املدعية زوجـتــه املي كنج
خـطــار مــع مــربــوطــاتــه تـحــت اس ــاس رقــم
 /230/ت ــاري ــخ  ،2016/11/9وال ـج ــواب
خ ـ ــال ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ نـشــر
هــذا االع ــان وعليه اتـخــاذ مـقــام مختار
ضـمــن مــركــز املحكمة او فــي مكتب احــد
املحامني في لبنان .كما تدعوه لحضور
جـلـســة املـحــاكـمــة ال ـتــي سـتـعـقــد بـتــاريــخ
 ،2017/1/24وف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــال ت ـغ ـي ـب ــه عــن
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ال ـح ـض ــور ت ـج ــري مـحــاكـمـتــه بــال ـصــورة
الغيابية.
إعالن قضائي
لــدى الـغــرفــة االبـتــدائـيــة فــي جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤل ـفــة م ــن الــرئـيـســة سيلفر
أبــو شقرا والقاضيني نانسي القلعاني
وزي ـن ــب ربـ ــاب ،ت ـقــدم املـسـتــدعــي توفيق
ب ـش ــاره س ـكــر بــواس ـطــة وك ـي ـلــه املـحــامــي
هــانــي رح ـمــة بــاس ـتــدعــاء س ـجــل بــالــرقــم
 2016/2063ب ــوج ــه امل ـس ـتــدعــى ضــدهــم
ســون ـيــا ش ـك ــري س ـكــر ونـ ــورمـ ــان شــربــل
وجــوزف بول وشكري وانطوني وماري
تريزا مفيد سكر املجهولي محل االقامة،
ي ـط ـلــب ف ـي ــه إزال ـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـقــار
 479الـ ـب ــوار ال ـع ـق ــاري ــة ع ـلــى املـسـتــدعــى
ضدهم الحضور الى قلم املحكمة لتبلغ
االس ـت ــدع ــاء وف ــي ح ــال تـخـلـفـهــم يعتبر
ً
التبليغ حاصال ويعتبر كل تبليغ اليهم
بواسطة رئيس القلم صحيحًا باستثناء
ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي مـ ـهـ ـل ــة املـ ــاح ـ ـظـ ــات
واالعتراض خالل خمسة عشر يومًا تلي
مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
تـعـلــن بـلــديــة بـحـنــن عــن رغـبـتـهــا لـشــراء
عقار ضمن نطاق بلدة بحنني العقاري
بطريقة املـنــاقـصــة العمومية وعـلــى من
يرغب في االشتراك في املناقصة التوجه
الى مركز البلدية لإلطالع على الشروط.
تـقــدم ال ـعــروض فــي مــده أقـصــاهــا سبعة
أي ـ ـ ــام مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ال ـن ـش ــر فـ ــي ال ـج ــري ــدة
الرسمية فــي مركز البلدية خــال أوقــات
الدوام الرسمي.
بحنني في2017/1/9 :
رئيس بلدية بحنني والريحانية
ومزرعة أرطوسة
مصطفى خضر حسني وهبة
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب مـحـمــد عـلــي ح ـمــاده بــالــوكــالــه عن
احــد ورثــة حسني صالح حماده سندات
ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــارات  203و 198و208
داعل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ــب فـ ـ ــادي ن ـع ـيــم ال ـ ـخـ ــوري ب ــال ــوك ــال ــه
ع ــن ط ــون ــي كـ ـي ــروز س ـن ــدي بـ ــدل ضــائــع
للعقارين  604و 605بشري.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب م ـ ــارون ديـ ــاب بــوع ـبــود س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  4757تنورين الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت جميله احمد املير سند بدل ضائع
للعقار  1كفرياشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب يوسف وديع زعتر سند بلد ضائع
للعقار  2758اهدن.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب مصطفى محمود الكسار بموجب
عـقــد بـيــع بــرقــم يــومــي  2016 /1957عن
احمد محمود احمد محمد ديب الكسار
بدل ضائع للعقار  73قبة شمرا
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري

