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◄ إعالنات رسمية ►
االعتماد املصرفي ش.م.ل.
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن /2200000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح /1320000/ :دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :ستجري يــوم االرب ـعــاء الــواقــع
فيه  2017/2/1الساعة الحادية عشرة
صباحًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ في
مـحـكـمــة امل ـ ــن .ف ـع ـلــى راغ ـ ــب الـ ـش ــراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا باملعاملة
التنفيذية رقم 2015/496
طــالــب التنفيذ :شــركــة دافـكــو للهندسة
وامل ـق ــاوالت والـتـجــارة ش.م.ل .وكيلتها
االستاذة ميرنا فياض
املنفذ عليها :شركة مجوهرات جرماني
ش.م.م.
وليم وميشال وبيار جرماني وسميرة
ع ـب ـي ــد وك ـي ـل ـه ــم االسـ ـ ـت ـ ــاذ ش ـ ـ ــارل داود
وجورج داوود
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ات ـف ــاق  +كـتــاب
ضـ ـم ــان ــة املـ ـبـ ـل ــغ /159000/د.أ .ع ــدا
اللواحق.
ً
املطروح للبيع :أوال 560 :سهم من العقار
رقم  1823بزبدين:
أرض بعل حرشية مشتملة على بعض
اشجار الصنوبر.
مساحته/5000/ :م 2تقريبًا
حدوده :غربًا  1842و 1841وشرقًا 1821
و1824
و 1815و 1814و 1813و 1810و1825
ً
و 1820وشـ ـم ــاال  1825و 1840و1839
و 1838وج ـنــوبــا  1821و 1819و1815
و 1824و 1814طريق عام ـ ـ مرتفق بحق
امل ــرور للعقارات  1821و 1824و 1825ـ ـ
حجز عقاري رقم /1316ص.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/47000/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/28200/د.أ.
ثانيًا 960 :سهم من العقار  500بزبدين:
ارض بعل صنوبر
مساحته /700/ :م2
ح ــدوده :غربًا  496و 499و 530وطريق
ً
ع ــام وش ــرق ــا  523و 501و 522وش ـمــاال
 496و 522وج ـن ــوب ــا  502ي ـش ـت ــرك فــي
ملكية العقارين  527و.530
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/21000/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/12600/د.أ .يشترك في ملكية العقارين
 527و.530
ثالثًا 720 :سهم من العقار  528بزبدين:
قطعة ارض سقي مشجرة تفاح.
مساحته/380/ :م2
حـ ـ ــدوده :غــربــا  529و 527وش ــرق ــا 507
ً
و 549وش ـم ــاال  549و 527وطــريــق عــام
وج ـن ــوب ــا  507و 529ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــة
العقارين رقم  527منتفع بحق الري من
املـيــاه املــوجــودة فــي العقار  526بمعدل
ثالثماية سهم من اصل  2400سهم.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/22800/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/13680/د.أ.
رابعًا 360 :سهم من العقار  518بزبدين:
ارض م ـش ـجــرة اش ـج ــار وفــاك ـهــة وب ـنــاء
قديم مؤلف من طابقني السفلي يحتوي
عـ ـل ــى دار وغـ ــرفـ ــة سـ ـف ــرة وغـ ــرفـ ــة ن ــوم
وم ـم ـشــى وم ـط ـبــخ وم ـن ـت ـف ـعــات وف ــرن ــدا
مـسـقــوفــة وزاروب خـلــف الـبـنــا الـعـلــوي
مؤلف من دار وغرفة سفرة وغرفة منامة
وم ـط ـبــخ وم ـن ـت ـف ـعــات وم ـم ـشــى وف ــرن ــدا
مسقوفة وبلكون ودرج خارجي.
مساحته/220/ :م 2تقريبًا.
ح ـ ــدوده :غــربــا طــريــق ع ــام وش ــرق ــا 519
ً
وشماال  498وجنوبًا طريق عام يشترك
ف ــي مـلـكـيــة ال ـع ـقــار  527ـ ـ ـ حـجــز عـقــاري
/1316ص بملف .4980
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/24750/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/14850/د.أ.
خ ــامـ ـس ــا 720 :س ـه ــم مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار 988
بزبدين :ارض بعل مشجرة صنوبر.
مساحته/750/ :م 2تقريبًا
ح ـ ـ ــدوده :غ ــرب ــا  989وحـ ـ ــدود حــاصـبـيــا
ً
وشــرقــا  987و 986وش ـم ــاال  990و989

وجـنــوبــا  987و 985منطقة حاصبيا ـ ـ
منتفع بــاملــرور على العقار  987ـ ـ حجز
عقاري /1316ص بملف .498
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/16875/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـطـ ــرح:
/10125/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :تـجــرى املــزايــدة
نـهــار األرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي 2017/1/18
ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــر ص ـب ــاح ــا ام ــام
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـبــدا ف ــي قـصــدر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
أو مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
تـنـفــذ شــركــة روب ــوك ــوب بــاملـعــامـلــة رقــم
 2015/159بــوجــه شــركــة ش ــاال الـشــرق
االوس ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ أنـ ـ ـط ـ ــوان شـ ـ ــاال وأخـ ــوانـ ــه
وط ــانـ ـي ــوس ك ـ ــرم ش ـ ــاال ح ـك ــم مـحـكـمــة
الــدرجــة االول ــى فــي جـبــل لـبـنــان الغرفة
ً
الـ ـس ــادس ــة رق ـ ــم  2011/254تـحـصـيــا
ملـبـلــغ  /46365.45/يـ ــورو اض ــاف ــة الــى
الفائدة من تاريخ  2005/4/19والرسوم
واملصاريف.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى  450س ـه ــم فــي
الـعـقــاريــن  603و 115كـفــريــاســن حصة
املنفذ عليه طانيوس شالال.
ـ ـ العقار  603كفرياسني مساحته  40م.م.
وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة قطعة
ارض سليخ مفرزة حكمًا عن العقار 115
كـفــريــاســن وبــالـكـشــف تـبــن ان ــه فضلة
ط ــري ــق ت ــرابـ ـي ــة م ـش ـج ــرة أش ـ ـجـ ــار غـيــر
مثمرة.
ـ ـ الـعـقــار  115كفرياسني مساحته 245
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية انفاذ
اسـتـمــاك ووض ــع يــد عـلـيــه اقـتـطــع منه
قطعة اعطيت الرقم  603ومــا بقي منه
احتفظ برقمه وضم قسم منه مساحته
 534م.م .الــى االم ــاك العامة ومساحته
بجانبه ومحتوياته قطعة ارض ضمنها
بـنــاء باملحضر الفني رقــم 81/182/44
وب ــال ـك ـش ــف ع ـل ـيــه ت ـب ــن ان بـ ـن ــاء ي ـقــوم
عـلـيــه م ــن طــاب ـقــن ك ــل ط ــاب ــق بـمـســاحــة
 175م.م .تقريبًا ،الطابق االرضــي ارضه
بــاطــون لــه ثالثة أب ــواب حديد جــرار مع
شبابيك فوقها ودفــاعــات ومــدخــل باب
حــديــد لـ ــدرج يـ ــؤدي ال ــى ال ـطــابــق االول
وهــو كناية عــن صالة عــرض مــع مكتب
ارضه باطون مع ظواهر نش في السقف
وحمام صغير قديم العهد.
تاريخ قرار الحجز  2013/3/12وتاريخ
تسجيله .2013/4/20
بــدل تخمني  450سهم حصة طانيوس
شالال في العقار  603كفرياسني /1125/
د.أ .وبـ ـ ـ ــدل ط ــرحـ ـه ــا بـ ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض
/641.25/د.أ.
بــدل تخمني  450سهم حصة طانيوس
شـ ـ ـ ــاال فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  115كـ ـف ــري ــاس ــن
/137812/د.أ .وبـ ـ ـ ــدل ط ــرحـ ـه ــا ب ـعــد
ال ـت ـخ ـف ـيــض /78553.125/د.أ .أو مــا
يعادلهما بالعملة الوطنية.
يـجــري البيع بـيــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 2017/3/14الساعة  11.00قبل الظهر
فـ ــي ق ــاع ــة م ـح ـك ـمــة كـ ـ ـس ـ ــروان .ل ـل ــراغ ــب
بالشراء دفــع بــدل الطرح بموجب شيك
مصرفي منظم المر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ ك ـس ــروان او تـقــديــم كـفــالــة وافـيــة
مــن اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة
وي ـت ـح ـم ــل رسـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل وال ــدالل ــة
وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نطاق
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االطــاع على قيود الصحيفة
الـعـيـنـيــة ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـع ـقــاريــن مــوضــوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت

بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/11/29عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم م ـح ـمــود
م ـح ـمــد ح ـجــي ط ــال ــب رقـ ــم ال ـق ـيــد خ /9
الشيوخ ـ ـ درب النوب جنسيته سوري
م ـحــل اق ــام ـت ــه ب ــواس ـط ــة م ـف ــرزة ب ـيــروت
القضائية محضر عدد  302/739تاريخ
 2016/2/27وال ــدت ــه هــدلــة عـمــره 1989
اوقف غيابيًا بتاريخ  2013/12/20وهو
فار من وجه العدالة.
بالعقوبة التالية خمس سنوات اشغال
شاقة.
وفقًا للمواد  459و 459/454من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/11/30
الرئيس
التكليف 14
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/11/29على املتهم ولـيــد مختار
جميلي رقم القيد خ  /29الغندورية كلية
جنسيته ســوري محل اقامته بواسطة
م ـفــرزة ب ـيــروت القضائية محضر عــدد
 302/738ت ــاري ــخ  2016/2/27والــدتــه
ربوعة عمره  1990اوقف غيابيًا بتاريخ
 2013/12/20وهو فار من وجه العدالة.
بالعقوبة التالية خمس سنوات اشغال
شاقة.
وفقًا للمواد  459و 459/454من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/11/30
الرئيس
التكليف 14
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/11/29عـلــى املـتـهــم أح ـمــد خالد
املـحـمــد رق ــم الـقـيــد /20زراعـ ـ ــة جنسيته
سوري محل اقامته طرابلس ـ ـ الزاهرية
والـ ـ ـ ــدتـ ـ ـ ــه عـ ـ ــدلـ ـ ــة ع ـ ـ ـمـ ـ ــره  1989اوق ـ ـ ــف
احترازيًا بتاريخ  2013/7/8ووجاهيًا
فـ ــي  2013/7/17وأخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـلــه فــي
 2014/2/28وهــو فــار مــن وجــه العدالة
بالعقوبة التالية خمس سنوات اشغال
شاقة.
وفقًا للمواد  459و 459/454من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/11/30
الرئيس
التكليف 14
إعالن شطب شركة تجارية
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/11/14
ومحضري اجتماع الجمعية العمومية
غ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة املـ ـنـ ـعـ ـق ــدت ــن بـ ـت ــاري ــخ
 2016/10/3و  2015/10/26ص ــدر
بتاريخ  2016/11/14قــرارًا عن حضرة
الـ ـق ــاض ــي امل ـ ـشـ ــرف ق ـض ــى ب ـح ــل شــركــة
االن ـ ـ ـشـ ـ ــاءات ال ـح ــدي ـث ــة ش.م.م .مـمـثـلــة
بــامل ـفــوض بــالـتــوقـيــع ال ـس ـيــد مصطفى
عبد اللطيف كباره باالنفراد ،وشطبها
مــن الـسـجــل ال ـت ـجــاري ال ـعــام ذات الــرقــم
 6417تاريخ  1991/8/17رقم التسجيل
في املالية .12386
ل ـل ـم ـت ـضــرر م ـه ـلــة عـ ـش ــرة ايـ ـ ــام لـتـقــديــم
اعـتــراضــه الخطي على هــذا االج ــراء من
تاريخ نشر االعالن.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي بعلبك
والهرمل

ً
طلب علي جميل رباح بصفته وكيال عن
جميل نسيب رباح سند تمليك بدل عن
ضائع بحصته بالعقار رقم  253اللبوة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
عباس القاق
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب السيد حبيب محمد ناصر الدين
مالك  2400سهم في العقار  /1376/من
منطقة البوشرية العقارية سند تمليك
ب ــدل عــن ضــائــع بــاس ـمــه .حـبـيــب محمد
ناصر الدين.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/1367
امل ـن ـفــذ :ال ـي ــاس ح ـســن ش ـل ـهــوب .وكـيـلــه
املحامي داني الشيخ
املـنـفــذ عـلـيــه :ال ـيــاس هــانــري املـقــدســي ـ ـ
مجدليا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ ح ـل ـبــا رق ـ ــم  2012/216ت ــاري ــخ
ً
 2013/3/14تحصيال ملبلغ 2.256.000
ل.ل .عدا الرسوم والفوائد القانونية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ن ـهــار االث ـنــن فــي  2017/1/16الـســاعــة
ال ــواح ــدة ظ ـه ـرًا ،م ـن ـقــوالت امل ـن ـفــذ عليه
املنزلية الكائنة في بلدة مجدليا وهي
ع ـبــارة عــن غــرفــة ج ـلــوس وغــرفــة سفرة
وصالون وبــراد وغاز وتلفزيون وثالث
غرف نوم.
ب ــدل ال ـت ـخ ـمــن 9300 :د.أ .ب ــدل ال ـطــرح:
 5580د.أ.
على الراغب بالشراء الحضور الى مكان
وج ــود املـنـقــوالت فــي مـنــزل املنفذ عليه
في مجدليا في املوعد املحدد مصحوبًا
بالثمن و %5رسم داللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
دعوه
إن مـحـكـمــة ص ــور الـشــرعـيــه الـجـعـفــريــه
تدعو علي احمد مغنيه للمثول امامها
نهار االثنني في  2017/1/30بالدعوى
املقامه عليه من بتول محمود حرز ماده
اثبات طالق غرفة رئيس املحكمة فضيلة
الشيخ محمد محسن الفقيه وفــي حال
التخلف يعتبر قلم هذه املحكمه املرجع
الصالح البالغك كافة االوراق الشرعيه
بما فيها الحكم القطعي.
رئيس قلم
محكمة صور الشرعية الجعفرية
محمد علي حمام
دعوه
إن مـحـكـمــة ص ــور الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــه
تــدعــو اب ــراه ـي ــم سـهـيــل فـنـيــش للمثول
امامها نهار الخميس في 2010/10/14
بالدعوى املقامة من فاطمة محمود حرز
مادة إثبات طالق غرفة القاضي الشيخ
محمد محسن الفقيه وفي حال التخلف
يعتبر قلم هذه املحكمة املرجع الصالح
البالغك كافة االوراق الشرعية بما فيها
الحكم القطعي.
رئيس قلم محكمة صور الشرعية
الجعفرية
محمد علي حمام
تبليغ
صادر عن محكمة النبطية املدنية
ي ــدع ــو ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة امل ــدع ــى عليه
جهاد محمد حوماني واملجهول محل
االق ــام ــة ال ـح ـضــور ال ـيــه الس ـت ــام اوراق
ال ــدع ــوى رق ــم  2017/109امل ـقــامــة عليك
بمادة إشغال دون مسوغ شرعي.
وع ـل ـي ــك اتـ ـخ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة ل ــك ضـمــن
ً
نطاق املحكمة ما لم تكن ممثال بمحام
ح ـيــث ي ـعــد مـكـتـبــه م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا واال
ج ــاز اب ــاغ ــك االوراق وم ــوع ــد الجلسة
بــواس ـطــة رئ ـيــس الـقـلــم والـتـعـلـيــق على
لوحة االعالنات ضمن املهلة القانونية
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
إعالن
تعلن بلدية بكيفا عن حاجتها لتلزيم

تشغيل املولد الكهربائي التابع لها عن
العام  .2017ملن يرغب التقدم الى مركز
البلدية ضمن الدوام الرسمي للحصول
على دفتر الشروط ملدة  15يوم اعتبارًا
من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
رئيس البلدية
فاضل فياض
إعالن شطب شركة تجارية
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/12/21
وم ـح ـضــري اج ـت ـمــاع جـمـعـيــة ال ـشــركــاء
ت ــاري ــخ  2015/6/30و ،2016/11/14
ص ـ ـ ــدر ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2016/12/22ق ـ ـ ــرارًا
عـ ــن حـ ـض ــرة الـ ـق ــاض ــي امل ـ ـشـ ــرف قـضــى
بـحــل شــركــة جـبــرايــل وسـلـيـمــان وسعد
(ســاري للتجارة العامة) تضاف ممثله
باملفوضني بالتوقيع بــاإلنـفــراد سمير
ج ــرج ــس س ـل ـي ـمــان وج ــرج ــس سـمـعــان
سـ ـ ـع ـ ــد ،وشـ ـ ـط ـ ــب قـ ـيـ ــدهـ ــا مـ ـ ــن ال ـس ـج ــل
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ال ـ ـع ـ ــام رق ـ ـ ــم  9434ت ــاري ــخ
 1993/3/23رقم التسجيل املالي .48977
للمعترض مهلة عشرة أيــام مــن تاريخ
النشر لتقديم اعتراضاته الخطية على
هذا اإلجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب شركة تجارية
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/9/15
ومحضري اجتماع الجمعية العمومية
ال ـغ ـي ــر عـ ــاديـ ــة تـ ــاريـ ــخ  2016/3/14و
 2016/4/14صدر بتاريخ 2016/12/12
قرارًا عن حضرة القاضي املشرف قضى
بحل شركة املشاريع الهندسية (محمد
مهدي ونهى ابــراهـيــم) تضامن املمثلة
باملفوض بالتوقيع املهندس محمد ديب
مـهــدي وشـطـبـهــا مــن الـسـجــل الـتـجــاري
العام رقم  /360تاريخ  1972/10/30رقم
التسجيل في املالية .82198
للمتضرر مهلة عـشــرة أي ــام مــن تــاريــخ
النشر لتقديم اعتراضاته الخطية على
هذا اإلجراء.
امني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب شركة تجارية
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/11/15
صـ ــدر ب ـت ــاري ــخ  2016/12/1قـ ـ ــرارًا عن
حضرة القاضي املـشــرف قضى بشطب
قيد السيد محمد ابراهيم محمد ذوق
مــن السجل الـتـجــاري الـعــام رقــم 12952
تـ ــاريـ ــخ  ،1996/7/4االس ـ ـ ــم ال ـت ـج ــاري
غلوبل بترومني Global Petro Marine
رقم التسجيل في وزارة املالية .227444
للمتضرر مهلة عـشــرة أي ــام مــن تــاريــخ
النشر لتقديم اعتراضاته الخطية على
هذا اإلجراء.
امني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
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