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الجمعة  9نيسان  2010العدد 1087

◄ إعالنات رسمية
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخ��ر ي��وم عمل يسبق املوعد املحدد
الجراء املناقصة العمومية.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة
امل� � ��ذك� � ��ورة اع� �ل ��اه او ي� �ص ��ل ب� �ع ��د املدة
املحددة.
بيروت في 1 :ـــــ نيسان 2010
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 436
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب مرعي سعيد ماضي سند ملكية
بدل ضائع للعقار  881العبادية
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
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 استدراج
للعروض لنقل م��ادت��ي الفيول والديزل
اوي��ل بالصهاريج من مصفاة طرابلس
وم�ص�ف��اة ال��زه��ران��ي وم��ن معمل الذوق
الحراري ومن شركات النفط في الدورة
وان �ف��ه ال ��ى م�ع�م��ل ال �ح��ري �ش��ة الحراري،
وذلك وفق املواصفات الفنية والشروط
االدارية املحددة في دفتر الشروط الذي
ي�م�ك��ن ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ن�س�خ��ة ع�ن��ه لقاء
مبلغ ثالثمئة الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAم ��ن ق �س��م ال� �ش ��راء ف ��ي املصلحة
االدارية في مركز الشركة في البحصاص
ما بني الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من
كل يوم عمل.
ت� �ق ��دم ال � �ع � ��روض ف� ��ي أم� ��ان� ��ة ال� �س ��ر في
القاديشا ـــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  3ايار  2010الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 419
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عبدو سعيد ابو جوده ملورثه
سعيد عيد ابو جوده سند ملكية
بدل ضائع للعقار  1240فالوغا
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب مصطفى حسن الضيقة وكيل علي،
اح�م��د ،ح�س��ان ،ج�م��ال س��رح��ان سرحان
س�ن��دات ملكية ب��دل ض��ائ��ع للعقار 940
الحدث
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
مناقصة عمومية معادة
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة م� �ع ��ادة وف� ��ق دفتر
ال� �ش ��روط ال �خ��اص ل� �ـ«ش ��راء ق �ط��ع غيار
لزوم محطات الضخ في القرعون» .يمكن
االطالع على ملف التلزيم وتسلم نسخة
ع�ن��ه ض�م��ن ال � ��دوام ف��ي م�ك�ت��ب مصلحة
الصفقات في ش .بشاره الخوري ،بناية
غناجه ،ط  ،4بعد دف��ع /100.000/ل.ل.
نقدًا الى صندوق املصلحة لقاء ايصال.
تقدم العروض باليد ال��ى القلم املركزي
حتى الساعة  12من قبل ظهر يوم االثنني
 ،2010/04/26وتفض في جلسة علنية
الساعة  10من صباح اليوم التالي على
العنوان نفسه.
املدير العام للمصلحة بالتكليف
املهندس علي عبود
التكليف 403
إعالن قضائي
ت��دع��و امل�ح�ك�م��ة االب �ت��دائ �ي��ة امل��دن �ي��ة في

►
ال �ن �ب �ط �ي��ة امل �س �ت ��دع ��ى ب��وج �ه �ه��م ورثة
امل��رح��وم محمد ح�س��ن محسن قانصو
وع �ل �ي��ا وم �ح �م��د ع �ل��ي م �ح �س��ن قانصو
وب�ه�ي��ة ولطيفة ورض� ّ�ي��ة ال �ح��اج محمد
س�ل�ام ��ة وع� �ل ��ي اح� �م ��د ي ��وس ��ف فرحات
وجميل محمد يوسف ف��رح��ات وحسن
خليل محيدلي من كفررمان ومجهولي
م�ح��ل االق��ام��ة ح��ال�ي��ًا ال�ح�ض��ور ال��ى قلم
املحكمة الستالم نسخة عن االستدعاء
امل �ق��دم م��ن م�ح�س��ن ع �ل��ي ظ��اه��ر بوكالة
امل� �ح ��ام ��ي ع ��اط ��ف س �ك �ي �ن��ة بموضوع
إزال��ة شيوع للعقار رق��م  /471كفررمان
وامل��دون��ة ب��رق��م  2010/57وات �خ��اذ محل
اقامة في نطاق املحكمة والجواب خالل
ع �ش��ري��ن ي��وم��ًا ت �ل��ي ال �ن �ش��ر وإال سيتم
ابالغكم ّ
بقية االوراق بواسطة التعليق
على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
غيدا مقلد
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم 2008/1048
املنفذ :بنك سوسيته ج�ن��رال ف��ي لبنان
ش.م.ل .وكيلته املحامية سونيا الروس
املنفذ عليه :تفليسة ايلي وب�ي��ار نجيم
ممثلة بوكيل التفليسة امل�ح��ام��ي فريد
الخوري
وسند
عام
عقد
كتاب
التنفيذي:
السند
ً
ح ��ق  2001/12/30وت ��أم�ي�ن تحصيال
ملبلغ /150000/دوالر أميركي والفائدة
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2006/10/25 :
ت ��اري ��خ ت �س �ج �ي �ل��ه ل � ��دى أم ��ان ��ة السجل
العقاري2006/11/3 :
ال �ع �ق��ار امل� �ط ��روح :ال �ق �س��م  7م��ن العقار
 7304بيت م��ري مخزن له بابني حديد
ج��رار م��ن جهة الطريق ال�ع��ام ومقفلني

من الداخل بحائط ومفتوح من الداخل
ع�ل��ى ع��دة اق �س��ام رق��م  8وم�ن��ه ال��ى عدة
اق�س��ام اخ��رى ويستعمل سوبر ماركت
مساحته  190م.م .يشترك بملكية الحق
رقم  1و 3وله حق االستعمال الحصري
ب��ال�ف�س�ح��ة ب�ج��ان�ب��ه م��ن ال �ق �س��م  1وفقًا
ل �ل �خ��ري �ط��ة دون س� � ��واه .ان ه� ��ذا الحق
خاضع لنظام ملكية الطوابق تخطيط
راجع القسم  1حجز تنفيذي رقم 98/347
دائ � ��رة ت�ن�ف�ي��ذ امل �ت�ن مل�ص�ل�ح��ة الدكتور
س��ام��ي ف ��ؤاد ط ��راد ح�ج��ز ت�ن�ف�ي��ذي رقم
 99/480عن دائ��رة تنفيذ املنت ملصلحة
شركة نصار ميا ترايدينغ على حصة
بيار نجيم .حجز احتياطي ع��ن دائرة
تنفيذ امل�تن رق��م  99/282/282ملصلحة
ف� � ��رج دي� � ��ب ش� �ي� �ب ��ان ح� � ��ول ال� � ��ى حجز
تنفيذي برقم  .99/775حجز احتياطي
رق��م  99/356/356ملصلحة غ�س��ان ابو
سليمان ثبت الحجز ب�ق��رار ص��ادر عن
ال �ق��اض��ي امل �ن �ف��رد امل��دن��ي ف��ي امل�ت�ن رقم
 99/1070حجز تنفيذي صادر عن دائرة
تنفيذ املنت رقم  2000/57ملصلحة ايلي
ج ��ورج ع�ش�ق��وت��ي ق �ي��د ب ��إش ��ارة افالس
ص� � ��ادرة ع ��ن م �ح �ك �م��ة ال� ��درج� ��ة االولى
ف��ي ج�ب��ل ل�ب�ن��ان ال�غ��رف��ة ال�ث��ان�ي��ة تاريخ
 2000/3/13باعالن افالس شركة بيار
واي �ل��ي ن�ج�ي��م ال �ت �ج��اري��ة ن�ج�ي��م سوبر
م ��ارك ��ت .ح �ج��ز ع �ق��اري ب��رق��م /296ص
م م 2009/وزارة امل ��ال� �ي ��ة محتسبية
املنت.
قيمة التخمني/171000/:دوالر أميركي.
قيمة الطرح/102600/:دوالر أميركي.
امل��زاي��دة :س�ت�ج��ري ي��وم الجمعة الواقع
فيه  2010/4/23الساعة الحادية عشرة
صباحًا ام��ام رئيس دائ��رة التنفيذ وفي
م�ح�ك�م��ة امل �ت��ن .ف �ع �ل��ى راغ � ��ب ال� �ش ��راء ان
ي��ودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
او ت�ق��دي��م ك�ف��ال��ة م�ع��ادل��ة وات �خ��اذ 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
مأمور التنفيذ
انطوان الحلو
إعالن
دعوى رقم 2010/472
من الغرفة االبتدائية االولى في الشمال
الى املستدعى ضده :جرجي ً ابريانوس
غ ��ال ��ب م ��ن ب� �ل ��دة إده اص� �ل��ا ومجهول
االقامة حاليًا.
ت��دع��وك ه ��ذه امل�ح�ك�م��ة الس �ت�ل�ام صورة
ال �ح �ك��م ال� �ص ��ادر ع�ن�ه��ا ب��رق��م 2010/59
بالدعوى املقامة ضدك من مسعد فارس
بولس والقاضي باعتبار العقارات رقم
 456و 474و 496من منطقة اده العقارية
غير قابلة للقسمة عينا وبيعها باملزاد
العلني بواسطة دائرة التنفيذ املختصة
وت��وزي��ع ال�ث�م��ن وال��رس��وم ب�ين الشركاء
ك � ��ل ب �ن �س �ب��ة ح� �ص� �ت ��ه ب ��امل �ل �ك �ي ��ة وذلك
خ�لال ثالثني يومًا م��ن ت��اري��خ نشر هذا
االعالن.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
دعوى رقم 2010/768
من الغرفة االبتدائية االولى في الشمال
ال��ى املستدعى ضدهما :حنا وياسمني
عيسى سمعان من بلدة اميون
ابراهيم ً
الكورة اصال ومجهولي االقامة حاليًا.
تدعوكما هذه املحكمة الستالم االستدعاء
وم��رب��وط��ات��ه امل��رف��وع ضدكما م��ن خليل

ون �ب �ي��ل ع �ب��د ال �ل ��ه ع� � ��ازار ب ��دع ��وى ازالة
شيوع في العقار رقم  3784منطقة اميون
العقارية وذلك خالل مهلة عشرين يومًا
م��ن ت��اري��خ نشر ه��ذا االع�ل�ان وان تأخذا
مقامًا لكما بنطاق هذه املحكمة وتبديا
مالحظاتكما الخطية على الدعوى خالل
خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ واال
فكل تبليغ لكما تعليقًا على ب��اب ردهة
ه��ذه املحكمة باستثناء الحكم النهائي
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
دعوى رقم 2010/665
من الغرفة االبتدائية االولى في الشمال
انطونيوس
الى املستدعى ضدهم :ورثة
ً
خليل حيدر من بلدة حدث الجبة اصال
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
ت��دع��وك��م ه��ذه املحكمة الس �ت�لام صورة
االس�ت��دع��اء ومربوطاته امل��رف��وع ضدكم
م ��ن امل �س �ت��دع �ي�ين ان �ط��ان �ي��وس وخليل
ح �ب �ي��ب ح � �ي ��در ب� ��دع� ��وى إزال � � � ��ة شيوع
للمقسم رقم  /6/من العقار رقم /684/
م �ن �ط �ق��ة ح� ��دث ال �ج �ب��ة ال �ع �ق��اري��ة وذلك
خالل مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا
اإلع�ل�ان وان ت�ت�خ��ذوا م�ق��ام��ًا ل�ك��م ضمن
ن� �ط ��اق ه � ��ذه امل �ح �ك �م��ة واال ج � ��از لهذه
املحكمة وس�ن�دًا لنص امل��ادة /15/أ.م.م.
تعيني ممثل خاص يقوم مقامكم لينوب
عنكم ف��ي جميع اط��وار املحاكمة وامام
دوائ��ر التنفيذ ريثما يتم تعيني املمثل
القانوني او تعيني الورثة.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت حسيبه محمد جابر سند ملكية
ب� � ��دل ض� ��ائ� ��ع ل �ل �ع� �ق ��ار  B 15/37برج
البراجنة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب االستاذ علي كامل االخرس وكيل
سميح محمد رقة سند ملكية بدل ضائع
للعقار  B 38/2579حارة حريك
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن بيع باملعاملة 2009/1085
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار ال�ث�لاث��اء في
 2010/4/20الساعة ال��واح��دة والنصف
ظ �ه �رًا س �ي ��ارة امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي��ه م�ح�م��د عبد
السالم عبود ماركة كيا بيكانتو موديل
 2009ر ًق ��م /188390/ط الخصوصية
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل�ه�ج��ر ش.م.ل .وك�ي�ل��ه امل�ح��ام��ي رامي
باسيل البالغ  $/16620/ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/6000/واملطروحة
بسعر  $/4500/أو م��ا يعادله بالعملة
الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل � ��ى م � ��رأب امل � � ��دور 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 مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
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