 26إعالنات

الخميس  18نيسان  2013العدد 1983

مبوب
◄ إعالنات رسمية ►

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي محمد مازح
املعاملة التنفيذية 2011/255
طالب التنفيذ :ديمة محي الدين بوكالة
املحامي سمير فياض.
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي �ه �م��ا :ي �ح �ي��ى ك ��ام ��ل ص �ب��اح
واح �م��د رش�ي��د ص�ب��اح ب��وك��ال��ة املحامي
زينو حرب.
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :ال� �ق ��رار ال� �ص ��ادر عن
املحكمة الشرعية الجعفرية العليا برقم
اساس .72/352
تاريخ .2011/7/12
امل�ب�ل��غ امل �ط �ل��وب ت�ح�ص�ي�ل��ه 38800 :د.أ.
و 15.326000ل.ل .لغاية 2012/12/17
اضافة الى املبالغ التي ستستحق
املعامالت :تاريخ التنفيذ2011/10/3 :
وتاريخ تبليغ االنذار.2011/10/10 :
ت � ��اري � ��خ ق� � � ��رار ال� �ح� �ج ��ز 2011/10/13
وت��اري��خ تسجيله ف��ي ال�س�ج��ل ال�ع�ق��اري
.2011/10/13
ت � � � ��اري � � � ��خ م� � �ح� � �ض � ��ر وص� � � � � ��ف ال� � �ع� � �ق � ��ار
 2011/10/25وت� ��اري� ��خ ت �س �ج �ي �ل��ه ف��ي
السجل العقاري .2011/10/27
ال�ع�ق��ار امل��وص��وف 866.667 :سهمًا من
العقار  /2315النبطية التحتا عبارة عن
قطعة ارض مثلثة الشكل تقع بالقرب
م��ن اوت��وس �ت��راد ك �ف��ررم��ان ـ كفرتبنيت،
قائم عليه بناء مؤلف من طابقني سفلي
وارضي
االرضي :مؤلف من غرفتي نوم وصالون
ومطبخ وحمام وشرفتني ومدخل ،حالة
الطابق دون الوسط.
ال �س �ف �ل��ي :م��ؤل��ف م��ن ق �ب��و ب�ع�ل��و م�ت��ري��ن
وم �ط �ب��خ ص �غ �ي��ر وح� �م ��ام ع ��رب ��ي ،ب��اق��ي
ارض العقار يحتوي على بعض اشجار
الليمون والزيتون وشجرة تني وشجرة
ت � ��وت ،ال �ع �ق��ار م� �ص � ّ�ون ب �ح�ج��ر ص�خ��ري
وباطون.
مساحة العقار بكامله 515 :م.2
ال�ت�خ�ي�م��ن الس �ه��م امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه51323 :
دوالر أميركي.
الطرح السهم املنفذ عليه 30794 :دوالر
اميركي.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة.
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال��واق��ع فيه  2013/5/16الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
االس� �ه ��م ف ��ي ال �ع �ق��ار امل ��وص ��وف اع�ل��اه،
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
ف��ي قلم ال��دائ��رة بموجب شيك مصرفي
منظم المر رئيس دائ��رة تنفيذ النبطية
واتخاذ محل اقامة له ضمن نطاقها واال
ع� ّ�د قلمها مقامًا م�خ�ت��ارًا ل��ه م��ا ل��م يكن
ً
ممثال بمحام ،وعليه االطالع على قيود
الصحيفة العينية للعقار املطروح ودفع
الثمن وال��رس��وم ضمن املهلة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
إعالن تلزيم
تقديم ادوات وآالت مخبرية لزوم وزارة
الزراعة ـ مختبر املبيدات الزراعية
مديرية الثروة الزراعية للعام 2013
ال �س ��اع ��ة ال� �ع ��اش ��رة وال �ن �ص ��ف م ��ن ي��وم
االرب� �ع ��اء ال ��واق ��ع ف �ي��ه ال �ث��ام��ن م��ن شهر
آي � ��ار  ،2013ت �ج ��ري إدارة امل �ن��اق �ص��ات
ف��ي م��رك��زه��ا ال�ك��ائ��ن ف��ي ب�ن��اي��ة بيضون
 ش� ��ارع ب � ��وردو  -ال �ص �ن��اي��ع  -ب �ي��روت،لحساب وزارة ال��زراع��ة ـ مناقصة تلزيم
تقديم ادوات وآالت مخبرية لزوم وزارة
ال ��زراع ��ة ـ م�خ�ت�ب��ر امل �ب �ي��دات ال ��زراع �ي ��ة ـ
مديرية الثروة الزراعية للعام .2013
 التأمني املؤقت :مليون وخمسمئة الفليرة لبنانية لكل صنف عدد االصناف
(.)11
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار كل علىحدة.
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش��روط ال �خ��اص ،ال ��ذي يمكن االط�ل�اع
وال �ح �ص��ول ع�ل�ي��ه م ��ن م�ص�ل�ح��ة دي ��وان

امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة ال �ك��ائ �ن��ة في
منطقة ب�ئ��ر ح�س��ن ـ م�ق��اب��ل ثكنة هنري
شهاب ـ الطابق الثالث.
يجب أن تصل ال�ع��روض إل��ى قلم إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 696
اعالن
جانب من يهمه االمر
املوضوع :استئجار مبنى جديد ملحكمة
صور الشرعية الجعفرية
املرجع :املحاكم الشرعية الجعفرية
ب�ع��د م��واف�ق��ة ادارة االب �ح��اث والتوجية
بتاريخ  2007/2/20قرار رقم  281ـ 562
على استئجار بناء بديل ملحكمة صور
الشرعية الجعفرية.
تعلن رئاسة املحاكم الشرعية الجعفرية
وللمرة الثانية انها بحاجة الستئجار
م �ب �ن��ى ج��دي��د مل�ح�ك�م��ة ص ��ور ال�ش��رع�ي��ة
الجعفرية حسب الشروط التالية:
 1ـ ان ال ي �ق��ل ع ��دد ال �غ ��رف ع ��ن  8غ��رف
م �س��اح��ة  200م 2وم �ن��اف �ع �ه��ا م ��ع ق��اع��ة
تصلح كقوس للمحكمة
 2ـ افادة عقارية
 3ـ رخصة بناء او رخصة اسكان
 4ـ خريطة مساحة
 5ـ افادة تخطيط
 6ـ سند تمليك
 7ـ خريطة موقعة من قبل مهندس تبني
ق �ي��اس��ات ال�ش�ق��ة ب��ال�ت�ف�ص�ي��ل وامل�س��اح��ة
كما تبني صالحيتها لالستعمال
 8ـ صورة عن هوية املالك
 9ـ ت��وف��ر م��وق��ف ل�خ�م��س س �ي��ارات على
االقل
فمن له بناء باملواصفات املذكورة ويريد
تأجيره التفضل بمقابلة رئاسة املحاكم
الشرعية الجعفرية بيروت االونيسكو
ج��ان��ب ك �ل �ي��ة ال �ت��رب �ي��ة ب�م�ه�ل��ة اق �ص��اه��ا
 15ي ��وم ��ًا ع� �ل ��ى ان ي� �ك ��ون اخ � ��ر م��وع��د
لتقديم الطلبات  2013/5/4مصحوبًا
ب��امل �س �ت �ن��دات امل �ط �ل��وب��ة وض �م��ن اوق ��ات
الدوام الرسمي.
رئيس املحكمة الشرعية الجعفرية
العليا
املدير العام
الشيخ حسن عواد
التكليف 698
اعالن
لجنة االستمالك االستئنافية في لبنان
الجنوبي
رئيسها القاضي احمد املعلم
ً
ع � �م�ل��ا ب� ��امل� ��رس� ��وم رق � � ��م  7614ت ��اري ��خ
 2012/2/25القاضي باعتبار االشغال
ال �ع ��ائ ��دة مل� �ش ��روع ان� �ش ��اء م �ل �ع��ب ب�ل��دي
وحديقة عامة في جرنايا وبنزع امللكية
من العقارات التابعة للمالكني السادة:
 1ـ ي��وس��ف ف ��ارس ن�خ�ل��ه ال �ح��اي��ك م��ال��ك
ال�ع�ق��ار رق��م /472ج��رن��اي��ا رق��م ال��دع��وى
2013/140
 2ـ ورث��ة طنوس عبد الله الحايك مالك
ال�ع�ق��ار رق��م /473ج��رن��اي��ا رق��م ال��دع��وى
2013/141
وبناء عليه وانفاذًا للمادة  15املعدله من
قانون اصول املحاكمات املدنية تدعوكم
لجنة االستمالك االستئنافية للحضور
الى مكتب رئيسها القاضي احمد املعلم
ف��ي ق�ص��ر ال �ع��دل ف��ي ص �ي��دا وذل ��ك نهار
الجمعة الواقع في  2013/6/14الساعة
ال �ع��اش��رة م�ص�ح��وب�ين ب��وث��ائ��ق ال�ه��وي��ة
وم �س �ت �ن��دات ال �ت �م �ل �ي��ك وذل � ��ك ل�ح�ض��ور
جلسة املحاكمة في املوعد املحدد اعاله
وي�ن�ب�غ��ي ع�ل�ي�ك��م ال�ت�ص��ري��ح ع��ن اس�م��اء
امل �س �ت �ث �م��ري��ن وال� �ش ��اغ� �ل�ي�ن واص� �ح ��اب
الحقوق وفقًا الحكام املادة  15من قانون
االستمالك واال اصبحتم مسؤولني عن
ال�ت�ع��وي��ض ال ��ذي يستحق ل�ه��م وب�ح��ال
ع��دم حضوركم تجري املحاكمة غيابيًا

وفقًا لالصول.
لجنة االستمالك االستئنافية في لبنان
الجنوبي
الرئيس القاضي
أحمد املعلم
اعالن
ص ��ادر ع��ن ال�ق��اض��ي ال�ع�ق��اري االض��اف��ي
ف��ي النبطية بتاريخ  2013/3/26تقدم
املستدعي جمال محمد جفال من رشاف
ب ��اس� �ت ��دع ��اء س �ج ��ل ب ��ال ��رق ��م 2013/89
طلب بموجبه تصحيح ت��اري��خ والدت��ه
واس��م وال��دت��ه على الصحائف العينية
للعقارين  441و /523رش��اف واعتباره
م ��ن م��وال �ي��د  1968/7/9واس� ��م وال��دت��ه
امينة وليس من مواليد  1962/7/9واسم
وال��دت��ه آم�ن��ه وامل� ��دون بهما خ�ط��أ اث�ن��اء
عمليات التحديد والتحرير للمنطقة.
فمن له اعتراض او لديه معلومات عليه
تقديمها للمحكمة ضمن مهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أحمد عاصي
بالغ رقم2/7 :
ت �ع �ل��ن امل� ��دي� ��ري� ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار
وص � � �ي � � ��ان � � ��ة امل � � � � ��واص� � �ل � ��ات ال� �س� �ل� �ك� �ي ��ة
والالسلكية في وزارة االتصاالت ،بأنها
س �ت �ض��ع ق �ي��د ال �ت �ح �ص �ي��ل اع� �ت� �ب ��ارا م��ن
 2013/04/16الكشوفات التالية:
 ك� �ش ��وف ��ات ف ��وات� �ي ��ر ال� �ه ��ات ��ف ال �ث��اب��توالتلكس عن شهر آذار عام 2013
ب� ��االض� ��اف� ��ة ال � ��ى ك� �ش ��وف ��ات ال �ف��وات �ي��ر
امل� �ت ��أخ ��رة غ �ي��ر امل � �س� ��ددة ،ول �ق��د ح ��ددت
«مهلة اق�ص��اه��ا  2013/05/15لتسديد
ه ��ذه ال �ك �ش��وف��ات» .وت��ذك��ر «امل�ش�ت��رك�ين
الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 - 1تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع��ن ال��دف��ع ب��ات �ج��اه واح� ��د «ل�لاس�ت�ق�ب��ال
فقط» اعتبارا من تاريخ .2013/05/15
 - 2تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع� ��ن ال� ��دف� ��ع ب ��االت� �ج ��اه�ي�ن اع� �ت� �ب ��ارا م��ن
تاريخ  2013/06/01وتستوفى الغرامة
ع��ن اع ��ادة وص��ل ال�خ��ط (  11,000ل.ل )
اعتبارا من هذا التاريخ.
 - 3تلغى اش�ت��راك��ات�ه��م ب �ص��ورة موقتة
بعد م��رور شهر واح��د على تاريخ قطع
االش � �ت� ��راك اع� �ت� �ب ��ارا م ��ن 2013/07/01
وي �ع��اد وص �ل��ه ب�ع��د ت�س��دي��د امل �ت��أخ��رات
املستحقة اضافة الى رسم اع��ادة وصل
الخط ( 11,000ل.ل ) وذل��ك حتى تاريخ
االلغاء النهائي (.)2013/09/02
 - 4تلغى اشتراكاتهم ب�ص��ورة نهائية
بعد م��رور شهرين على ت��اري��خ االل�غ��اء
املؤقت اعتبارا من تاريخ 2013/09/02
وتستوفى غ��رام��ة ق��دره��ا ( )%2شهريًا
وت � � �ح� � ��رر االرق� � � � � � ��ام امل � �ل � �غ � ��اة وت �ح �ص ��ل
امل �ت��أخ��رات ب��ال�ط��رق ال�ق��ان��ون�ي��ة املعمول
ب�ه��ا .اس �ت �ن��ادا ال��ى امل ��ادة  45م��ن ق��ان��ون
املحاسبة العمومية.
 - 5يحرم املشترك امللغى رقمه الحصول
على اش�ت��راك جديد قبل تسديد جميع
الفواتير املستحقة عليه.
م�لاح �ظ��ة :أ ـ ت�ق�ط��ع خ �ط��وط امل�ش�ت��رك�ين
امل �ت �خ �ل �ف�ي�ن ع � ��ن دف � � ��ع ف� � ��ات� � ��ورة ه��ات��ف
ش�ه��ر ش �ب��اط ع ��ام  2013ب��ات �ج��اه واح��د
«ل�لاس�ت�ق�ب��ال ف �ق��ط» اع �ت �ب��ارًا م��ن ت��اري��خ
.2013/04/16
ب ـ يمكن املشتركني امل�ل�غ��اة خطوطهم
وال��ذي��ن ل��م ي�س��ددوا فواتيرهم املتأخرة
امل � �ب � ��ادرة ال � ��ى ت �ق �س �ي��ط امل� �ت ��أخ ��رات ف��ي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية  -مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وامكانية الحصول
على اشتراك جديد.
امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
 ل��دى أي ص�ن��دوق م��ن صناديق قبضالفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
 -ل��دى اي مصرف عبر توطني الفاتورة

مقابل  2,000ل.ل للفاتورة ال��واح��دة او
اكثر ( لالستعالم اتصل بمصرفك).
 م�ك��ات��ب  LIBAN POSTم�ق��اب��ل 2,000ل.ل للفاتورة ال��واح��دة او بكلفة 1,500
ل.ل ل �ل �ف��ات��ورة ال ��واح ��دة ع�ب��ر االش �ت��راك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب �ه��ذه ال �خ��دم��ة ي�م�ك��ن االت� �ص ��ال ب��ال��رق��م
 /01/629629مقسم .)333
 مكاتب شركة ويسترن يونيون OMTبكلفة  2000ل.ل للفاتورة الواحدة.
ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  1.500ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
امكانية الحصول على قيمة الفواتير:
ع �ب��ر االت� �ص ��ال ع �ل��ى امل �ج �ي��ب ال �ص��وت��ي
رق ��م  1515او ع �ب��ر ص �ف �ح��ات االن �ت��رن��ت
الخاصة ب��ال��وزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
«أوجيرو» (.»)ogero.gov.lb
ك�م��ا ت��ذك��ر امل�ش�ت��رك�ين ب��أح�ك��ام امل��رس��وم
رق � ��م ( 93/4565امل � � � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة م �ن��ه)
وت� �ع ��دي� �ل ��ه ب� ��امل� ��رس� ��وم  11682ت ��اري ��خ
 1998/01/30لجهة تحديد مهلة اربعة
اش �ه��ر ل�ل�اع �ت ��راض ب �ع��د ان �ت �ه��اء امل�ه�ل��ة
امل �ح��ددة ل�ل��دف��ع وامل ��ذك ��ورة اع �ل�اه ،يقدم
ط�ل��ب االع �ت ��راض ف��ي امل�ن�ط�ق��ة الهاتفية
التابع لها رقم املشترك.
ُي�ط�ل��ب م��ن امل�ش�ت��رك�ين ال �ك��رام ال�ت�ج��اوب
ال � �س� ��ري� ��ع م � ��ع م� �ض� �م ��ون ه � � ��ذا ال � �ب�ل��اغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 12 :نيسان 2013
املدير العام الستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
د .عبد املنعم يوسف
اعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط �ل��ب ي ��وس ��ف خ �ل �ي��ل خ �ل �ي��ل س �ن��د ب��دل
ضائع للعقار  1023عبرين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ينفذ بيار والياس فارس كرم باملعاملة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة رق��م  2011/568ب��وج��ه ضو
مخايل سالمة ق��رار املحكمة االبتدائية
املدنية التاسعة ف��ي جبل لبنان تاريخ
 2011/2/28ال �ق��اض��ي ب ��ازال ��ة ال�ش�ي��وع
ف ��ي ال �ع �ق ��ار  843ك �ف��ردب �ي��ان م�س��اح�ت��ه
 180م.م .وهو بموجب االف��ادة العقارية
ارض س �ق ��ي ت � � ��زرع خ �ض ��ر وب��ال �ك �ش��ف
تبني ان الواقع مطابق لالفادة العقارية
وي �ت �ض �م��ن ش� �ج ��رة ج � ��وز ول � ��ه واج� �ه ��ة
ع�ل��ى ال�ط��ري��ق ال �ع��ام وج ��زء م�ن��ه ب��اط��ون
يستعمل كطريق ويقع في حي الوطى.
ت ��اري ��خ م �ح �ض��ر ال ��وص ��ف 2012/8/28
وت ��اري ��خ ت�س�ج�ي�ل��ه  2012/12/28ب��دل
ت�خ�م�ين وط ��رح ال �ع �ق��ار /843ك �ف��ردب �ي��ان
/5400د.أ.
ي�ج��ري البيع ي��وم الخميس ال��واق��ع فيه
 2013/5/30ال �س��اع��ة  12.30ف��ي ق��اع��ة
م �ح �ك �م��ة ك� � �س � ��روان .ل� �ل ��راغ ��ب ب ��ال �ش ��راء
دف��ع ب��دل ال�ط��رح بموجب ش��ك مصرفي
منظم الم��ر حضرة رئيس دائ��رة تنفيذ
ك�س��روان او تقديم كفالة وافية من احد
امل �ص��ارف املقبولة م��ن ال��دول��ة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه االطالع
ع�ل��ى ق �ي��ود ال�ص�ح�ي�ف��ة ال�ع�ي�ن�ي��ة للعقار
موضوع املزايدة كما عليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة واال ّ
عد قلمها
مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
اعالن
ص��ادر عن محكمة بنت جبيل الشرعية
ال �ج �ع �ف��ري��ة ال� ��ى امل �ج �ه��ول امل� �ق ��ام ك��ام��ل
عبد الحسن خنافر ـ يقتضي حضورك
ل �ه��ذه امل�ح�ك�م��ة ي��وم ال�س�ب��ت ال��واق��ع فيه
 2013/5/11لتسلم االوراق الخاصة بك

ف��ي ال��دع��وى الشرعية نفقة ابنه مرقمة
ب��اس��اس  2013/21وامل �ق��ام��ة ع�ل�ي��ك من
م�ط�ل�ق�ت��ك س��ام �ي��ه ح�س��ن ج �م��ال واذا لم
ً
تحضر او لم ترسل وكيال رسميًا عنك
تعتبرك املحكمة مبلغًا نشرًا وكل تبليغ
اليك في قلم هذه املحكمة وحتى تبليغ
الحكم القطعي يكون صحيحًا.
تحريرًا في2013/3/23 :
رئيس القلم
حسني مازح
اعالن بيع سيارة باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
باملعاملة رقم 2009/6
ط��ال�ب��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ش��رك��ة ت�م��وي��ل ش.م.ل.
وكيلها املحامي نبيه حمود
امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي��ه :ب�ط��رس ان �ط��ون ال��دوي�ه��ي ـ
زغرتا ـ العقبة ـ شارع البطريرك الدويهي
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء ال ��واق ��ع ف��ي 2013/4/30
ال� �س ��اع ��ة ال �ث��ان �ي��ة ب �ع��د ال �ظ �ه��ر م��وع �دًا
ل�ب�ي��ع ال �س �ي��ارة ال �خ �ص��وص �ي��ة م ��ن ن��وع
نيسان  XTRAILموديل  /2009/والتي
ت �ح �م��ل ال ��رق ��م /125488/ط وال �ع��ائ��دة
ً
ل�ل�م�ن�ف��ذ ع�ل�ي��ه ت �ح �ص �ي�لا ل��دي��ن امل�ن�ف��ذة
البالغ  $/28500/ثمانية وعشرون الفًا
وخمسماية دوالر اميركي او ما يعادله
بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي
اضافة الى الرسوم والفوائد.
بدل التخمني  15000000ل.ل .بدل الطرح
ستة اعشار التخمني  9000000ل.ل.
م ��ن ي��رغ��ب ف ��ي ال� �ش ��راء ع�ل�ي��ه ال�ح�ض��ور
إلى مرأب الصوالحي الكائن في امليناء
ـ البوابة مصحوبًا ببدل الطرح نقدًا او
ب �م��وج��ب ش ��ك م �س �ح��وب ع �ل��ى م �ص��رف
لبنان باسم رئيس دائرة تنفيذ طرابلس
وخمسة باملاية رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
جود مخول
اعالن مناقصة
ي�ع�ل��ن م�س�ت�ش�ف��ى ت�ب�ن�ين ال�ح�ك��وم��ي عن
اج� � ��راء م �ن��اق �ص��ة ث��ان �ي��ة ل � ��زوم خ�ي�ط��ان
جراحية للعمليات ـ مستلزمات عمليات
العيون والعظم واملسالك البولية ـ معدات
طبية لجراحة املنظار ـ شاريو الطوارئ
ـ ش��اري��و ت��وزي��ع االدوي � ��ة ـ م�س�ت�ل��زم��ات
للتعقيم ـ االمصال ومستلزمات طبية.
آخ� ��ر م �ه �ل��ة ل �ت �ق��دي��م ال� �ع ��روض ال �س��اع��ة
ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة م��ن ت��اري��خ 2013/4/23
ع � �ل� ��ى ان ت � �ف� ��ض ال� � � �ع � � ��روض ب� �ت ��اري ��خ
 2013/4/24الساعة الثانية عشرة في
مبنى املستشفى.
رئيس مجلس االدارة
د .محمد علي حمادي
اعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة العقارية ـ الخامسة ـ
برئاسة القاضي بسام مولوي
وع � �ض ��وي ��ة ال� �ق ��اض� �ي� �ت�ي�ن ك � � ��ارال رح � ��ال
وميراي مالك
رقم االوراق2013/151 :
الجهة املستدعية :علي محمد فريد الجواد
االوراق امل �ط �ل��وب اب�لاغ �ه��ا :االس �ت��دع��اء
امل� �ق ��دم م ��ن ال �ج �ه��ة امل �س �ت��دع �ي��ة ب�ت��اري��خ
 2013/4/5تحت الرقم  2013/151والذي
تطلب بموجبه
ـ ات�خ��اذ ال �ق��رار بشطب اش��ارت��ي الحجز
االح�ت�ي��اط��ي امل��وج��ودت�ين على صحيفة
ال �ع �ق��ار رق ��م  14/2320امل��زرع��ة وال�ل�ت�ين
ت �ح �م�ل�ان ال� ��رق� ��م  1967/1782وال ��رق ��م
 1967/2097وذلك بقرار معجل التنفيذ
نافذًا على اصله.
فعلى من لديه اي اعتراض او مالحظات
ع �ل��ى ذل � ��ك ان ي �ت �ق��دم ب �ه��ا خ �ل��ال م�ه�ل��ة
عشرين يومًا تلي تاريخ النشر االخير
الى قلم هذه املحكمة.
بيروت في  16نيسان 2013
رئيس القلم
بشرى البستاني

