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◄ إعالنات رسمية

►

ت��دع��وك��م ه ��ذه ال ��دائ ��رة ل�ل�ح�ض��ور اليها
ش�خ�ص�ي��ًا أو ب��واس �ط��ة وك �ي��ل قانوني
لتبلغ االوراق امل�ش��ار اليها خ�لال مهلة
ثالثة أسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية

فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح��دد إل ��ى م� ��رأب ال �ش��رك��ة ف��ي بيروت
�وري مصحوبًا بالثمن نقدًا
بشارة ال�خ� ً
أو شيكًا مقبوال و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعالن بيع باملعاملة 2009/130
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت برئاسة القاضي جورج أوغست
عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار الجمعة في
 2010/1/15ال�ح��ادي��ة ع�ش��رة والنصف
ظهرًا سيارة املنفذ عليه رفيق جرجس
بطرس م��ارك��ة مرسيدس  C240موديل
 2001رق �ً�م /344104/ج الخصوصية
ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ بنك
بيبلوس ش.م.ل .وكيلته املحامية جويل
بطرس البالغ  $/24396/ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/13430/واملطروحة
بسعر  $/11000/أو ما يعادله بالعملة
الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل�ح��دد إل��ى م��رأب مجاعص ف��ي بيروت
العدلية مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
مقابل
ً
شيكًا مقبوال و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعالن بيع باملعاملة 2009/276
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت برئاسة القاضي جورج أوغست
عطية
ت �ب��اع ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن �ه��ار االث �ن�ي�ن في
 2010/1/18ال �ث��ان �ي��ة وال �ن �ص ��ف بعد
ال�ظ�ه��ر س �ي��ارة امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي��ه اح �م��د عبد
الحليم حيدر ماركة نيسان باثفايندر
 SEم� ��ودي� ��ل  2000رق � � ً�م /263667/و
ال �خ �ص��وص �ي��ة ت �ح �ص �ي�لا ل ��دي ��ن طالبة
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ش� ��رك� ��ة ك ��اب� �ي� �ت ��ال فينانس

إعالن بيع باملعاملة 2009/450
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت برئاسة القاضي جورج أوغست
عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار الجمعة في
 2010/1/15ال � ��واح � ��دة ظ� �ه� �رًا سيارة
املنفذ عليها ليلى قزحيا ملكي ماركة
ج�ي��ب غ��ران��د ش �ي��روك��ي الري� ��دو موديل
 2004رق ً��م /353768/ج الخصوصية
ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن ط��ال�ب��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ شركة
ك��اب �ي �ت��ال ف �ي �ن��ان��س ك��وم �ب��ان��ي ش.م.ل.
وكيلها املحامي روبير ال��دك��اش البالغ
 $/13806/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/6220/واملطروحة بسعر  $/5000/أو
ما يعادله بالعملة الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح��دد إل��ى م ��رأب س�ي��ري��اك ف��ي بيروت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا ًم�ص�ح��وب��ًا ب��ال�ث�م��ن ن �ق �دًا أو
شيكًا مقبوال و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2009/30
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت برئاسة القاضي جورج أوغست
عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار الجمعة في
 2010/1/15ال ��واح ��دة وال �ن �ص��ف ظهرًا
س� �ي ��ارة امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه ج � ��ان ريمانوس
سالمه م��ارك��ة شيروكي الري��دو موديل
 2005رق ً��م /215027/ج الخصوصية
ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن ط��ال�ب��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ شركة
ك��اب �ي �ت��ال ف �ي �ن��ان��س ك��وم �ب��ان��ي ش.م.ل.
وكيلها املحامي روبير ال��دك��اش البالغ
 $/25200/ع � ��دا ال� �ل ��واح ��ق واملخمنة
ب�م�ب�ل��غ  $/12500/وامل �ط��روح��ة بسعر
 $/105000/أو م ��ا ي �ع ��ادل ��ه بالعملة
الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح��دد إل��ى م ��رأب س�ي��ري��اك ف��ي بيروت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا ًم�ص�ح��وب��ًا ب��ال�ث�م��ن ن �ق �دًا أو
شيكًا مقبوال و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع سيارة عدد 2009/1081
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
ف ��ي ب� �ي ��روت ب��رئ��اس��ة ال �ق��اض��ي جورج
أوغست عطية
تباع باملزاد العلني االثنني 2010/1/18
الواحدة ظهرًا سيارة املنفذ عليه املحامي
امل � �ت� ��درج ن� ��اري� ��ك واروج� � � � ��ان غازاريان
 2005رقم
ماركة بيجو  XR 307موديل ً
/386368/ج املحجوزة تحصيال لدين
الشركة الدولية للتمويل لبنان ش.م.ل.
وكيلتها املحامية م��اري شهوان البالغ
 $/16474/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/6336/واملطروحة بمبلغ  $/5000/أو
ما يعادله بالعملة الوطنية.

كومباني ش.م.ل .وكيلها املحامي روبير
الدكاش البالغ  $/11280/عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/7660/واملطروحة
بسعر  $/6000/أو م��ا يعادله بالعملة
الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح��دد إل��ى م ��رأب س�ي��ري��اك ف��ي بيروت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا ًم�ص�ح��وب��ًا ب��ال�ث�م��ن ن �ق �دًا أو
شيكًا مقبوال و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
في املعاملة التنفيذية رقم 2009/1493
امل �ن �ف��ذ :ت� � ��ادروس ي��وس��ف ن � ��ادر وكيله
املحامي زياد فرنجية
امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي�ه��مً :س�ع��د ن�ع�م��ه ورف��اق��ه من
كفرياشيت أصال ومجهولي االقامة.

إلعالنك في جريدة

مكتبة الطليعة

ال�س�ن��د ال�ت�ن�ف�ي��ذي :اس�ت�ن��اب��ة ح�ك��م ازالة
ش�ي��وع ب��رق��م  2009/344ب�م��وج��ب حكم
صادر عن الغرفة االبتدائية في الشمال
رقم  2009/59تاريخ .2009/4/6
ت� ��اري� ��خ ال� �ح� �ج ��ز 2009/7/27 :تاريخ
تسجيله.2009/8/1 :
ت� � � ��اري� � � ��خ م � �ح � �ض � ��ر وص � � � � ��ف العقار:
2009/8/29
تاريخ تسجيله.2009/9/1 :
ال �ع �ق��ار امل� �ط ��روح ل �ل �ب �ي��ع :ك��ام��ل العقار
 /128/ك� �ف ��رزي� �ن ��ا م �س��اح �ت��ه 2686م2
وي �ق��ع ض �م��ن م�ن�ط�ق��ة زراع� �ي ��ة معظمها
مشجر بأشجار الزيتون القديم وبعض
الدوالي ويمكن الوصول اليه سيرًا على
األقدام وبعيد عن املنطقة السكنية .بدل
التخمني والطرح26860000 :ل.ل.
م ��وع ��د امل � ��زاي � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا :الخميس
 2010/3/11الساعة الواحدة امام رئيس

في الجنوب

النبطية

07/760210

مكتبة االتحاد

صور

07/740324

مكتبة الكوثر

الصرفند

03/485390

مكتبة زيكار

حبوش

07/530146

مكتبة أكرم

زفتا

07/505285

مكتبة زياد

صيدا

07/720689

المكتبة العصرية

صيدا

07/729259

مكتبة فرح

النبطية

07/761433

مكتبة أمير المؤمنين (ع) الغازية

03/531579

مكتب صور لإلعالنات

صور

07/741026

مكتبة األنوار

الدوير

07/435099

مكتبة الشرقية

الشرقية

07/435044

مكتبة الفقيه

الزهراني ــ العاقبية 07/260246

مكتب الزعتري للصحافة صيدا

07/726007

الجنوب برس

صيدا

07/725443

مكتبة فواز

تبنين

07/325143

دائ ��رة تنفيذ زغ��رت��ا .للراغبني بالشراء
وقبل املباشرة باملزايدة دفع بدل الطرح
ف��ي ص �ن��دوق ال�خ��زي�ن��ة أو ب�م��وج��ب شك
م �ص��رف��ي م �س �ح��وب ألم ��ر رئ �ي��س دائرة
تنفيذ زغ��رت��ا أو ت�ق��دي��م ك�ف��ال��ة قانونية
واف �ي��ة وع�ل�ي��ه ات �خ��اذ م�ح��ل اق��ام��ة ضمن
نطاق ال��دائ��رة واالط�لاع على الصحيفة
العينية للعقار موضوع امل��زاي��دة ودفع
رسوم الداللة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن
صادر عن وزارة االقتصاد والتجارة
مكتب مقاطعة اسرائيل
تناول قرار مجلس الوزراء رقم  8تاريخ
 2009/12/21ال� �ت� �ص ��دي ��ق ع� �ل ��ى رفع
ال �ب��اخ��رة  B. AMERICA /رق ��م االيمو
 /8312019/ترفع علم باناما عن القائمة
السوداء.
رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل
باالنابة
محمد هثيم البواب
التكليف 5
إعالن
ت�ع�ل��ن ش��رك��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان الشمالي
امل �غ �ف �ل��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ق��ادي �ش��ا ع ��ن ت �م��دي��د مهلة
استدراج العروض العائد لشراء خاليا
مدخل /مخرج وحماية مسبقة الصنع
( SF6ع� � ��دد  ،)130وذل� � ��ك وف� �ق ��ًا لدفتر
ال � �ش� ��روط ال � ��ذي ي �م �ك��ن ال �ح �ص��ول على
ن�س�خ��ة ع�ن��ه ل �ق��اء م�ب�ل��غ ث�م��ان�م��اي��ة الف
ل�ي��رة لبنانية (ت �ض��اف  )TVAم��ن قسم
ال �ش��راء ف��ي املصلحة االداري ��ة ف��ي مركز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة 8
صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت� �ق ��دم ال � �ع � ��روض ف� ��ي أم� ��ان� ��ة ال� �س ��ر في
القاديشا ــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
ال� ��واق� ��ع ف �ي��ه  26ك ��ان ��ون ال �ث ��ان ��ي 2010
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 7
إعالن
ت �ع �ل��ن ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان أن م �ه �ل��ة تقديم
ال �ع��روض الع�م��ال تنظيف امل��راج��ل 2 ،1
و 4في معمل ال��ذوق الحراري ،موضوع
اس � �ت� ��دراج ال � �ع� ��روض رق� ��م ث4د7149/
تاريخ  ،2009/8/8قد م��ددت لغاية يوم
السبت  2010/1/30عند نهاية الدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال�ع��روض امل��ذك��ور اع�ل�اه ال�ح�ص��ول على
نسخة م��ن دف�ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ــــ امانة السر ــــ الطابق  12ــــ مبنى
كهرباء لبنان ــــ طريق النهر وذل��ك لقاء
مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض امل��وردي��ن ال ت��زال س��اري��ة املفعول
وم��ن امل�م�ك��ن ف��ي مطلق االح� ��وال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د ال ��ى أم ��ان ��ة سر
كهرباء لبنان ــــ ط��ري��ق النهر ــــ الطابق
« »12ــــ املبنى املركزي.
بيروت في 2009/12/29
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس
ايلي سعاده
التكليف 1
إعالن
ص ��ادر ع��ن ام��ان��ة ال�س�ج��ل ال �ع �ق��اري في
البقاع
طلبت االستاذة برندات يوسف خضره
وكيلة االستاذ نقوال مطر ملوكله الياس
م�ط��ان��وس ش �ح��ود س �ن��دات تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقارات  1ــــ القسم 2
و 2ال�ق�س��م  56و 3ال�ق�س��م  56و 1القسم
 112و 2ال�ق�س��م  136و 3ال�ق�س��م  136و1
القسم  184و 2القسم  211و 3القسم 211
جميعها من منطقة القاع وادي خنزير
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
الياس جريجيري

