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مبوب
◄ وفيات

◄ إعالنات رسمية

►

انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
مصطفى علي بلوط

أشقاؤه :حسني ،محمد ،حسن وأحمد
أع �م��ام��ه :ال �ح��اج ي��وس��ف ،ال �ح��اج سامي،
ال �ح��اج م�ح�م��د ،ال �ح��اج ع��دن��ان واملرحوم
الحاج أحمد
أص �ه��رت��ه :ال �ح��اج أح �م��د ح �م��دان ،الحاج
حسني زين ،الحاج يوسف بلوط ،والحاج
محمد بلوط
تقبل التعازي في بلدته حومني التحتا
طيلة أي��ام الثالثاء واألرب�ع��اء والخميس
املوافق في  26ـــ  27ـــ .2010/10/28
ال ��راض ��ون ب�ق�ض��اء ال �ل��ه وق� ��دره :آل بلوط
وحمدان وزين وعموم أهالي بلدة حومني
التحتا.
ّ
زوجة الفقيد :ندى حنا البرجي
ابناه :حبيب كرم وعائلته
وسيم كرم وعائلته
ابنتاه :مارو كرم
باتريسيا كرم
شقيقاه :عائلة املرحوم سعيد حبيب كرم
في املهجر
عائلة املرحوم توفيق حبيب كرم
ش�ق�ي�ق�ت��ه :ع��ائ�ل��ة امل��رح��وم��ة أول �غ��ا زوجة
املرحوم نخلة الحاج فيصل
وعموم عائالت كرم ،البرجي ،جحا ،تابت،
خ� � ��وري ،ع� �ب ��دو ،ال� �ح ��اج ف �ي �ص��ل وعموم
ع��ائ�لات أم �ي��ون َ
وم ��ن ينتسب إل�ي�ه��م في
الوطن واملهجر ينعون إليكم على رجاء
القيامة والحياة األبدية فقيدهم الغالي
املرحوم
عبدالله حبيب كرم
املنتقل إل��ى رحمته تعالى نهار الثالثاء
ال ��واق ��ع ف �ي��ه  .2010/10/26وسيحتفل
بالصالة ألجل راحة نفسه اليوم األربعاء
الواقع فيه  ،2010/10/27الساعة الرابعة
وال �ن �ص��ف ب �ع��د ال �ظ �ه��ر ف��ي ك�ن�ي�س��ة رقاد
السيدة ـــ أميون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي
الخميس والجمعة ف��ي  28و 29الجاري
م ��ن ال �س��اع��ة ال �ث��ال �ث��ة ب �ع��د ال �ظ �ه��ر حتى
ً
مساء في قاعة الكنيسة.
السابعة

إعالن عن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م�ن��اق�ص��ة ع�م��وم�ي��ة وف��ق دف�ت��ر الشروط
ال �خ��اص ب �ـ«ت �ق��دي��م ي��د ع��ام �ل��ة مختلفة
ملصلحة الليطاني للعام  .»2011يمكن
االطالع على ملف التلزيم وتسلم نسخة
ع�ن��ه ض�م��ن ال � ��دوام ف��ي م�ك�ت��ب مصلحة
الصفقات في ش .بشارة الخوري ،بناية
غناجة ،ط  ،4بعد دفع مبلغ /200.000/
ل.ل .ن�ق�دًا إل��ى ص�ن��دوق املصلحة .تقدم
ال�ع��روض باليد ال��ى القلم امل��رك��زي على
ه � ��ذا ال� �ع� �ن ��وان اي� �ض ��ًا ح �ت��ى ظ �ه��ر يوم
 2010/11/12وتفض في جلسة علنية
تعقد ظهر اليوم نفسه.
املدير العام بالتكليف
علي عبود
التكليف 1545
إعالن بيع باملعاملة 2009/932
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 ال�س�ب��ت في
 2010/11/6الساعة الثانية عشرة ظهرًا
س�ي��ارة املنفذ عليهما ش��رك��ة كاتزانس
ران ��ت اي ك��ار ش.م.م .وس��ام��ي عبدالله
صقر ماركة هيونداي  TUCSONموديل
 2008رق ً��م /652788/م الخصوصية
ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ البنك
ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �س��وي �س��ري ش.م.ل .وكيله
املحامي مروان الجميل البالغ $/30097/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/10000/
واملطروحة بسعر  $/8000/أو ما يعادله
بالعملة الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب البنك في بيروت نزلة
السفير مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2009/956
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 ال�س�ب��ت في
 2010/11/6ال �س��اع��ة ال� ��واح� ��دة ظهرًا
س�ي��ارة املنفذ عليهما ش��رك��ة كاتزانس
ران ��ت اي ك��ار ش.م.م .وف� ��اروق عبدالله
ص�ق��ر م��ارك��ة ن�ي�س��ان ص�ن��ي  1.6موديل
 2009رق ً��م /652815/م الخصوصية
ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ البنك
ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �س��وي �س��ري ش.م.ل .وكيله

◄ مبوب
للبيع
ل�ل�ب�ي��ع ش �ق��ة ف ��ي ال �ط �ي��ون��ة ش� ��ارع عالمة
 2ن ��وم وص��ال��ون وس �ف��رة ط  + 2س�ن��د +
موقف ـــــــ جيدة جاهزة للسكن ،االتصال
بعد الظهر فقط 71/534594

مفقود
ُ
ف� �ق ��د ج � � ��واز س �ف ��ر ب ��اس ��م ع� �ب ��اس حسن
ش��اه�ين ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم03/413004 :
ُ
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ل�ب�ن��ان��ي ل ��روي ��دة قاسم
غندورة زوج��ة حسني عمرو .نرجو ممن
يجده االتصال على الرقم03/753735 :
ُ
ف� �ق ��د ج � ��واز س �ف��ر ب ��إس ��م ف��ري �ح��ة محمد
ن �ج��دى .لبنانية الجنسية ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم01/541517 :

►

ُ
ف �ق��د ج � ��واز س �ف��ر ب��إس��م اب��راه �ي��م ناصر
رم�ض��ان .لبناني الجنسية ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم70/825930 :
فقد جواز سفر باسم السيدة رويدا كامل
وزي ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ع�ل��ى م��ن ي �ج��ده االتصال
ب��ال��رق��م  03/671550ـــــ  03/026619وله
جزيل الشكر.

مطلوب
Needed men and women with a universs
sity education to work in a marketing
‚research company‚ age 21 and above
flexible schedule. Interested candidates
can call Nisreen @ 01 - 739777
Extension 111 from Monday to Friday
between 10:00 AM and 5:00 PM

خرج ولم يعد
هربت الخادمة Faria-Azaharman Akter
م��ن م�ن��زل م�خ��دوم�ه��ا وس�ي��م ع�ب��د الرضا
ف �ق �ي ��ه .ال� ��رج� ��اء م �م ��ن ي �ج ��ده ��ا االتصال
03/983961

املحامي مروان الجميل البالغ $/17780/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/11000/
واملطروحة بسعر  $/8000/أو ما يعادله
بالعملة الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب البنك في بيروت نزلة
السفير مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
تصويب خطأ
نشر ب��ال�ع��دد  2376ت��اري��خ 2010/3/16
إع�لان بيع ص��ادر عن دائ��رة تنفيذ املنت
باملعاملة رق��م  2010/267امل�ن�ف��ذ فادي
صليبا ضد املنفذ عليهم قحطان جبور
ورفاقه ،وقد ًورد خطأ بأن العقار املطروح
شماال  8282وسواه بينما الصح
يحده
ً
يحده شماال  2382فاقتضى التصويب.
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيسة رنا عويدات
باملعاملة التنفيذية رقم / 1106/2006
2007
ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ف��رس��ت ن��اش��ون��ال بنك
ش.م.ل .وك�ي�ل��ه امل�ح��ام��ي م�ن�ص��ور اديب
بريدي
املنفذ عليهم :ورثة املرحوم محمد علي
ال �ع�ل�اف وه� ��م :ب�ه�ي�ج��ة ادي� ��ب ارناؤوط
ون�ب�ي��ل وف� ��اروق ونبيلة وف��ري��ال ونهى
وثناء ووفاء وابتسام علي العالف
املشتركان :ـــــ بنك بيروت ش.م.ل.
ـــــ املحامي وليف الشريف
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :س� �ن ��دات دي ��ن قيمة
/62.394/د.أ .ع ��دا ال �ف��وائ��د والرسوم
واملصاريف
املعاملة التنفيذية :تاريخ 2007/5/23
تاريخ تبلغ االن��ذار التنفيذي من ورثة
م �ح �م��د ال� �ع�ل�اف ب �ت��اري��خ 2008/3/29
و 2008/3/6و 2008/3/7و2008/3/12
و2008/5/24
ت � � ��اري � � ��خ ق � � � � ��رار ال � �ح � �ج � ��ز التنفيذي:
2007/5/29
تاريخ تسجيله في الصحيفة العينية:
2007/6/1
تاريخ محضر وصف العقار2009/2/12 :
و 2009/5/21و2009/7/2
ت��اري��خ تسجيله ف��ي ال�س�ج��ل العقاري:
2009/9/8
ب � �ي� ��ان ب� ��ال � �ع � �ق� ��ارات امل � �ط� ��روح� ��ة للبيع
وم�ش�ت�م�لات�ه��ا ال �ع��ائ��دة ل��ورث��ة املرحوم
محمد علي العالف
 1ـــــ  /1600/سهم بالقسم  4من العقار
 75راس بيروت
ـــــ ملجأ ضمنه ثالثة بيوت خالء يؤدى
اليه من منحدر للسيارات ول��ه درج في
ال�ط��اب��ق االرض ��ي م��ن امل �خ��رج ال�ع��ائ��د له
يستعمل م�س�ت��ودع ـــــ ال�ط��اب��ق السفلي
شاغر مساحته /138/م2
ـــــ وقد خمن القسم  /4/من العقار /75/
راس ب �ي��روت بمبلغ /92000/د.أ .وان
ب��دل ال�ط��رح بعد التخفيض امل�ح��دد من
قبل رئيس دائ��رة تنفيذ ب�ي��روت بمبلغ
/42228/د.أ.
 2ـــــ  /1600/سهم بالقسم  /6/من العقار
/75/راس بيروت
ـــــ مخزن ضمنه حمام ـــــ الطابق االرضي
شرقًا بالوصف الحسي تبني بأنه غير
مطابق لالفادة العقارية وغير شاغل من
احد ـــــ مساحته /34/م 2وقد خمن القسم
 /6/من العقار  /75/راس بيروت بمبلغ
/226.666/د.أ .وان ب ��دل ال� �ط ��رح بعد
التخفيض املحدد من قبل رئيس دائرة
تنفيذ بيروت بمبلغ /104039.69/د.أ.
 3ـــــ /2400/سهم بالقسم  /9/من العقار
/75/راس بيروت
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م �خ��زن ف��ي االرض� ��ي ت�ح�ت��ه مستودع
في السفلي االول يعلوه متخت ضمنه
ح �م��ام ف ��ي االن� �ت ��رس ��ول ض �م �ن��ه درجان
للسفلي واالن �ت��رس��ول ال�ط��اب��ق االرضي
وس �ف �ل��ي وان� �ت ��رس ��ول غ��رب ��ًا وبالكشف
تبني بأنه غير مطابق لالفادة العقارية

►

وغير شاغل من احد مساحته /100/م2
وق��د خمن القسم  /9/م��ن العقار /75/
راس ب�ي��روت بمبلغ /548000/د.أ .وان
ب��دل ال�ط��رح بعد التخفيض امل�ح��دد من
قبل رئيس دائ��رة تنفيذ ب�ي��روت بمبلغ
/251532/د.أ.
 4ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  /2400/س �ه��م ب��ال�ق�س��م  /10/من
العقار  /75/راس بيروت
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م �خ��زن ف��ي االرض� ��ي ت�ح�ت��ه مستودع
ف ��ي ال �س �ف �ل��ي االول ي �ع �ل��وه م �ت �خ��ت في
االن � �ت� ��رس� ��ول ض �م �ن��ه درج � � ��ان للسفلي
واالنترسول ـــــ الطابق االرض��ي وسفلي
وان �ت��رس��ول غ��رب��ًا غ�ي��ر م�ط��اب��ق لالفادة
العقارية وغير شاغل ـــــ مساحته /93/م2
وقد خمن القسم  /10/من العقار /75/
راس بيروت بمبلغ  /527000/د.أ .وان
ب��دل ال�ط��رح بعد التخفيض امل�ح��دد من
قبل رئيس دائ��رة تنفيذ ب�ي��روت بمبلغ
/241893/د.أ.
 5ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  /2400/س �ه��م ب��ال�ق�س��م  /11/من
العقار  /75/راس بيروت
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م �خ��زن ف��ي االرض� ��ي ت�ح�ت��ه مستودع
ف ��ي ال �س �ف �ل��ي االول ي �ع �ل��وه م �ت �خ��ت في
االن � �ت� ��رس� ��ول ض �م �ن��ه درج � � ��ان للسفلي
ولالنترسول ـــــ الطابق االرضي والسفلي
وبالكشف تبني بأنه مفتوح على القسم
 /10/واص �ب��ح ي�ش�ك��ل ق�ط�ع��ة واح� ��دة ــــــ
مساحته /93/م2
وقد خمن القسم  /11/من العقار /75/
راس بيروت بمبلغ  /527000/د.أ .وان
ب��دل ال�ط��رح بعد التخفيض امل�ح��دد من
قبل رئيس دائ��رة تنفيذ ب�ي��روت بمبلغ
/241893/د.أ.
6ـ �ـ �ـ �ـ �ـ  /2400/س �ه��م ب��ال �ق �س��م  /13/من
العقار  /75/راس بيروت
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ م� �خ ��زن ب �ب��اب�ي�ن ف ��ي االرض � � ��ي تحته
م� �س� �ت ��ودع ف� ��ي ال �س �ف �ل��ي االول يعلوه
م �ت �خ��ت ض �م �ن��ه ح �م��ام ف ��ي االنترسول
ضمنه درجان للسفلي واالنترسول هو
مطابق لالفادة العقارية ال يشغله احد
م�س��اح�ت��ه /160/م 2وق ��د خ �م��ن القسم
 /13/م ��ن ال �ع �ق��ار  /75/راس بيروت
بمبلغ  /848000/د.أ .وان ب��دل الطرح
بعد التخفيض امل�ح��دد م��ن قبل رئيس
دائ��رة تنفيذ ب�ي��روت بمبلغ /389232/
د.أ.
حدود العقار  /75/راس بيروت
الغرب العقار امالك عامة
الشرق العقار رقم 71
الشمال امالك عامة
الجنوب العقار رقم 70
م��وع��د امل��زاي��دة وم�ك��ان�ه��ا :ي��وم الثالثاء
ال��واق��ع فيه  2010/11/30ت�م��ام الساعة
ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة ق�ب��ل ال�ظ�ه��ر ف��ي مكتب
رئ �ي��س دائ� ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ب �ي��روت ف��ي قصر
العدل
على ال��راغ��ب ف��ي ال�ش��راء تنفيذًا ألحكام
املواد  973و 978و 983اصول محاكمات
مدنية ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ
ب �ي��روت ق�ب��ل امل �ب��اش��رة ب��امل��زاي��دة او في
صندوق الخزينة احد املصارف املقبولة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ
مقام مختار ل��ه ف��ي نطاق ال��دائ��رة ان لم
يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق له
ان عني مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا في
خ�لال ثالثة اي��ام من تاريخ ص��دور قرار
االحالة اي��داع كامل الثمن باسم رئيس
دائ � ��رة ال�ت�ن�ف�ي��ذ ف ��ي ص �ن ��دوق الخزينة
او اح��د امل �ص��ارف املقبولة تحت طائلة
اع��ادة امل��زاي��دة بزيادة العشر واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رس��م ال��دالل��ة خمسة
ب��امل�ئ��ة دون ح��اج��ة ال��ى ان ��ذار او مطلب
وذل � ��ك خ �ل�ال ع �ش��ري��ن ي��وم��ًا م ��ن تاريخ
صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
اعالن بيع سيارة
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في

بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2010/255
ت � � �ب� � ��اع ب � � � ��امل � � � ��زاد ال � �ع � �ل � �ن� ��ي االربعاء
 2010/11/10ال��واح��دة والنصف ظهرًا
س� �ي ��ارة امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي�ه�م��ا ع� � ��ازار جرجي
م��رع��ب وت ��راز ال�ي��اس شلهوب م��ارك��ة ب
1999
ام ف  320I CABRIOLETموديل
ً
رق� ��م /149245ج امل �ح �ج��وزة تحصيال
لدين شركة كابيتال فينانس كومباني
وكيلتها املحامية م��اري شهوان البالغ
 $/9864/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/9772/وامل�ط��روح��ة بمبلغ $/8000/
او م��ا ي�ع��ادل��ه بالعملة ال��وط�ن�ي��ة فعلى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
ال ��ى م ��رأب س �ي��ري��اك ب �ي��روت الكرنتينا
االطفائية مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
قرب
ً
شيكًا مقبوال و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
اعالن بيع سيارة
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2009/842
ت � � �ب� � ��اع ب � � � ��امل � � � ��زاد ال � �ع � �ل � �ن� ��ي االربعاء
 2010/11/10ال� ��واح� ��دة ظ �ه �رًا سيارة
املنفذ عليه جوزيف جمال هاشم ماركة
 1999رقم /107784
ب ام ف  328Iموديل ً
و امل �ح �ج��وزة ت �ح �ص �ي�لا ل��دي��ن الشركة
الدولية للتمويل لبنان ش.م.ل .وكيلتها
املحامية ماري شهوان البالغ $/22767/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/7839/
وامل � �ط� ��روح� ��ة ب �م �ب �ل��غ  $/6500/او ما
يعادله بالعملة الوطنية فعلى الراغب
ب��ال�ش��راء ال�ح�ض��ور ب��امل��وع��د امل�ح��دد الى
مرأب الشركة في الكرنتينا خلف شركة
للسيارات مصحوبًا بالثمن نقدًا
AUDI
ً
أو شيكًا مقبوال و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
اعالن
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 �ـ ال� �ق ��ادي� �ش ��ا ع� ��ن استدراج
ل �ل �ع��روض ل �ب �ي��ع خ �م��س س � �ي ��ارات غير
ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ص�ل�ي��ح (خ� � ��ردة) ،وذل� ��ك وفقًا
ل��دف�ت��ر ال �ش ��روط ال ��ذي ي�م�ك��ن الحصول
على نسخة عنه لقاء مبلغ عشرين 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 ـــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
ال ��واق ��ع ف �ي��ه  23ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي 2010
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1551
إعالن شطب مؤسسة تجارية
ب � �ن� � ً
�اء ع� �ل ��ى ال� � �ق � ��رار ال� � �ص � ��ادر بتاريخ
 2010/10/21تقرر شطب قيد املؤسسة
التجارية رقم  9153باسم مؤسسة نظير
لبكي ال�ت�ج��اري��ة  .N.Lلصاحبها نظير
لبكي.
فعلى كل ذي مصلحة تقديم مالحظاته
واع �ت��راض��ه خ�ل�ال ع �ش��رة أي� ��ام م��ن آخر
نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
يوسف ياسني
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