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مفقود

ُ
ف � �ق� ��د ج � � � ��واز س� �ف ��ر ب� ��اس� ��م NILAGRO
 LACAMBRAف�ي�ل�ي�ب�ي�ن�ي��ة الجنسية،
ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده االت �ص��ال ع�ل��ى الرقم
03/843181
ُ
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م ع�ل��ي محمد علي
علي لبناني الجنسية ،الرجاء ممن يجده
االتصال على الرقم 71/429077
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��إس��م ع�ب��د ع�ل��ي جميل
جبق لبناني الجنسية الرجاء ممن يجده
االتصال على الرقم 71/105070
فقدت اقامة عمل باسم مهدي محمد عمر
الصافي سوداني الجنسية الرجاء ممن
يجدها االتصال على الرقم 70/098417
ف � �ق ��د ج � � � ��واز س � �ف ��ر ب� ��اس� ��م رش � � ��ا سعيد
السنوسي لبنانية الجنسية الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 70/520442

مطلوب
مطلوب ملطعم  5نجوم موظفون :مطعم/
خ��دم��ات /إداري �ي��ن /م �خ��ازن .لالستعالم
االتصال 01/452635 :ـــ .01/451943
email:fact.t@hotmail.com
ش��رك��ة ح �ل �ب��اوي «ف��وم��ات �ك��س» ال �ح��دث ــــ
ح��ي األم�ي��رك��ان تطلب ب��ائ��ع ب�ي��اض��ات او
ملبوسات ال�خ�ب��رة ض��روري��ة لالستعالم
01/558888

خرج ولم يعد
غ � � ��ادرت ال �ع��ام �ل��ة م��اي �ل�ي�ن ك ��اس� �ت ��رو من
ال�ت��اب�ع�ي��ة الفيليبينية م�ن��زل مخدومها
الرجاء ممن يجدها او يعلم عنها شيئًا
االتصال على الرقم 03/408029

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
غرفة االمور املستعجلة
رقم الدعوى 2010/98 :قرار 33
الرئيس :عرفات شمس الدين
باالستدعاء املقدم من املستدعي محمود
ع �ل��ي ط �ف�ل�ا وك �ي �ل��ه امل� �ح ��ام ��ي ع ��ام ��ر ابو
خليل ،موضوعه تبليغ بواسطة النشر
ل �ل �م��دع��و ح �س�ي�ن س �ل �ي �م��ان ع �ف��ري �ت��ي من
ص��ور ،بمادة/دفع ب��دالت ايجار ،بتاريخ
 2010/4/13ق��رر ح�ض��رة رئ�ي��س محكمة
ص��ور املدنية ــــــ الناظرة بقضايا االمور
امل �س �ت �ع �ج �ل��ة إب � �ل ��اغ امل� �س� �ت ��أج ��ر حسني
سليمان عفريتي من صور بوجوب دفع
البدالت املستحقة عليه للمأجور القائم
ع �ل��ى ال �ع �ق��ار رق ��م /874ص � � ��ور العقارية
بالنشر ف��ي جريدتني محليتني االخبار
والسفير وتعليق نسخة عن االنذار على
ب� ��اب امل ��أج ��ور ب �ع �ن��اي��ة م �ب��اش��ر املحكمة
وحضور مختار املحلة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
دعوى رقم 2010/425
من الغرفة االبتدائية االولى في الشمال
�اس اسكندر
ال��ى امل�س�ت��دع��ى ض ��ده :دوغ�ل ً
ن�ص��ر م��ن ب �ل��دة ك��وس�ب��ا اص�ل�ا ومجهول
االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم صورة الحكم
ال �ص��ادر عنها ب��رق��م  2010/82بالدعوى
امل �ق ��ام ��ة ض � ��دك م ��ن ج� �ن ��ات انطونيوس
العيناتي وللقاضي باعتبار العقار رقم
 3102م��ن منطقة ك��وس�ب��ا ال�ع�ق��اري��ة غير
قابل للقسمة عينًا وبيعه باملزاد العلني
بواسطة دائرة التنفيذ املختصة وتوزيع
الثمن وال��رس��وم ب�ين الشركاء ك��ل بنسبة
حصته بامللكية وذلك خالل ثالثني يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
دعوى رقم 2010/426
من الغرفة االبتدائية االولى في الشمال
�اس اسكندر
ال��ى امل�س�ت��دع��ى ض ��ده :دوغ�ل ً
ن�ص��ر م��ن ب �ل��دة ك��وس�ب��ا 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 2010/81
بالدعوى املقامة ضدك من ايلي ونجيب
وج��ورج نصر نصر وللقاضي باعتبار
ال �ع �ق ��ار رق� ��م  3168م ��ن م �ن �ط �ق��ة كوسبا
العقارية غير قابل للقسمة عينًا وبيعه
ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ب��واس�ط��ة دائ ��رة التنفيذ
امل�خ�ت�ص��ة وت��وزي��ع ال�ث�م��ن وال��رس��وم بني

عرض خاص إلعالنك في
> لغـاية  15سـطرًا
الوفيات > كل سطر إضافي
> سـعــر الصـــورة

3

 50,000ل.ل
 5,500ل.ل
 50,000ل.ل

إعالنـات مدفـوعة تعطي الحـق بـ  1مجـانًا

عرض خاص إلعالنك في
اإلعالن عن مفقود

 30,000ل.ل
ملــــــدة

عندك !!!

3

أيــــــــام

االشـــــتـراك الســـــنـوي:
االتـصـــــــــــال:

$165
01 / 759555

الشركاء كل بنسبة حصته بامللكية وذلك
خ�ل�ال ث�لاث�ين ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ ن�ش��ر هذا
االعالن.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
طابق افالس رقم 2009/100
من الغرفة االبتدائية االولى في الشمال
ب � �ت� ��اري� ��خ  2010/10/14ق � � ��رر حضرة
القاضي املشرف على تفليسة شركة ضو
وش��رك��اه «ض��وك��و» ش.م.ل .الرئيس جاد
مطر دعوة الشركة املفلسة والدائنني الى
جلسة تعقد ف��ي مكتبه ف��ي قصر العدل
ف��ي ط��راب �ل��س ي ��وم االرب� �ع ��اء ال ��واق ��ع فيه
 2010/5/26ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة صباحًا
مل�ن��اق�ش��ة ال� �ع ��روض ال�ص�ل�ح�ي��ة أو اعالن
حالة االتحاد.
فعلى ال��دائ�ن�ين وامل�ف�ل�س�ين ال�ح�ض��ور في
امل��وع��د امل �ح��دد وع �ل��ى ال��وك�ل�اء الحصول
ع� �ل ��ى ت� �ف ��وي ��ض خ� � ��اص ل�ل��اش � �ت� ��راك في
املناقصات والتصويت.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن بيع سيارة
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطيه
عدد 2009/1238
تباع باملزاد العلني االرب�ع��اء 2010/5/5
ال��واح��دة ظ�ه�رًا س�ي��ارة املنفذ عليه عادل
اسكندر املعلولي مارك ج ام س ENVOY
م��ودي��ل ً 2002رق��م /489296ب املحجوزة
تحصيال ل��دي��ن ش��رك��ة كابيتال فينانس
ك ��وم� �ب ��ان ��ي وك �ي �ل �ت �ه��ا امل� �ح ��ام� �ي ��ة ماري
ش�ه��وان ّ ال�ب��ال��غ  $/14840/ع��دا اللواحق
وامل�خ�م��ن��ة بمبلغ  $/7111/واملطروحة
بمبلغ  $/6000/او م��ا ي�ع��ادل��ه بالعملة
الوطنية فعلى الراغب بالشراء الحضور
باملوعد املحدد الى مرأب سيرياك بيروت
ال �ك��رن �ت �ي �ن��ا ق � ��رب االط �ف ��ائ � ًي ��ة مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيكًا مقبوال و %5رسمًا
بلديًا.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2009/672
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 االرب �ع ��اء في
 2010/5/5ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د الظهر
س �ي ��ارة امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي�ه��ا وداد رام� ��ز شرف
الدين ماركة ج ام سي  ENVOYموديل
 2004رق � ��م /107334/ز الخصوصية

►

ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل �ه �ج��ر ش.م.ل .وك �ي �ل��ه امل �ح��ام��ي رامي
ب��اس�ي��ل ال�ب��ال��غ  $/13824/ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/10165/واملطروحة
بسعر  $/8000/أو م��ا ي�ع��ادل��ه بالعملة
الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل � �ح� ��دد إل � ��ى م� � ��رأب امل� � � ��دور ف� ��ي بيروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب عامر شعيو بصفته شاريًا حصتي
ح �س ��ن غ �ن �ط ��وس ورن � � ��ى ال �ح �ل �ب��ي سند
تمليك بدل ضائع للعقار  713/11بساتني
طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
املعاملة التنفيذية رقم 2008/343
ط��ال��ب التنفيذ :زه�ي��ر ع�ب��د ال �س�لام الحر
بوكالة املحامي حسن شريم
امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي�ه��م 1 :ــــــ ورث ��ة امل��رح��وم محي
الدين عسيران وهم:
زوجته :هدال نور الدين
اوالده :ن� � ��ور ال� ��دي� ��ن وام � �ن� ��ة وخديجة
ومحمد جمال وصالح الدين محي الدين
عسيران
 2ــــــ ورثة املرحوم عبد السالم محمد الحر
وهما
ام العال ومحمد عبد السالم الحر
السند التنفيذي وقيمته :القرار الصادر
عن محكمة بداية النبطية رقم 2008/66
تاريخ  2008/4/29والقاضي بإعالن عدم
ق��اب�ل�ي��ة ال �ع �ق��ار رق ��م  330ج �ب��اع للقسمة
العينية وط��رح��ه ب��ال�ت��ال��ي للبيع باملزاد
ال �ع �ل �ن��ي ب �ك��ام��ل م �س��اح �ت��ه وف� �ق ��ًا لسعر
ال � �ط� ��رح ال� �ب ��ال ��غ 7425000ل.ل( .سبعة
ماليني واربعماية وخمسة وعشرون الف
ليرة لبنانية) وكذلك باعالن عدم قابلية
ال�ع�ق��ار رق��م  331ج�ب��اع للقسمة العينية
وط��رح��ه ب��ال�ت��ال��ي ل�ل�ب�ي��ع ب��امل��زاد العلني
بكامل مساحته وفقًا لسعر الطرح البالغ
30112500ل.ل( .ث�ل�اث ��ون م �ل �ي��ون ومئة
واثنا عشر الف وخمسماية ليرة لبنانية)
وتوزيع الثمن بني الشركاء في ملكيتهما
وف �ق��ًا ل�ب�ي��ان��ات ح�ص��ر االرث امل �ب ��رزة في
امل� �ل ��ف واع� �ت� �ب ��ار ت �ق��ري��ر ال �خ �ب �ي��ر حسني
ش�ع�ي��ب ج� ��زءًا ال ي �ت �ج��زأ م ��ن ه ��ذا الحكم
ل�ج�ه��ة ك��ام��ل م �ن��درج��ات��ه ب �م��ا ال يخالف

الحكم الحاضر وبشطب اش��ارة الدعوى
الراهنة عن الصحيفة العينية للعقارين
موضوع ال�ن��زاع بمجرد االنتهاء الكامل
م ��ن ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا ال �ح �ك��م ب �ك��ل مندرجاته
وتضمني الفرقاء كافة النفقات القانونية
كل بمقدار حصته في امللكية.
م�لاح�ظ��ة :ب�ت��اري��خ  2010/4/8ص ��در عن
رئ��اس��ة ه��ذه ال��دائ��رة ق��رار قضى بتحديد
بدل الطرح وفقًا ملا ورد في تقرير الخبير
علي زيبارة املبرز بامللف.
العقار املوصوف:
 1ــــــ ال�ع�ق��ار  330ج�ب��اع ع �ب��ارة ع��ن قطعة
ارض سقي وغير م��زروع��ة ضمنه بعض
النباتات الحرجية وهو غير جيد للبناء
ك��ون شكله مثلث وغ�ي��ر ص��ال��ح للزراعة
كون تربته طينية ووقوعه تحت مجرى
عني اركيز ويقع للجهة الشرقية الشمالية
من بلدة جباع على يمني الطريق الرئيسي
جباع جزين بالقرب من نبع عني اركيز.
م �س ��اح ��ة ال� �ع� �ق ��ار825 :م.م( .ثمانماية
وخمسة وعشرون متر مربع تقريبًا)
ال�ت�خ�م�ين18000 :د.أ( .ث�م��ان�ي��ة ع�ش��ر الف
دوالر اميركي)
الطرح18000 :د.أ( .ثمانية عشر الف دوالر
اميركي)
 2ـــــ ال�ع�ق��ار  331ع �ب��ارة ع��ن ق�ط�ع��ة ارض
بعل سليخ ب��ور غير م��زروع وه��و صالح
للبناء ويقع للجهة الشرقية الشمالية من
بلدة جباع وعلى يمني الطريق الرئيسي
ج �ب��اع ح�ي�ط��ورة ج��زي��ن ب��ال�ق��رب م��ن نبع
عني اركيز.
مساحة العقار1825 :م.م( .الف وثمانماية
وخمسة وعشرون متر مربع تقريبًا)
التخمني39900 :د.أ( .تسعة وثالثون الف
وتسعماية دوالر أميركي)
ال �ط��رح39900 :د.أ( .تسعة وث�لاث��ون الف
وتسعماية دوالر أميركي)
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م �ك��ان امل��زاي��دة وت��اري �خ �ه��ا :ن �ه��ار السبت
ال��واق��ع فيه  2010/5/8ال�س��اع��ة الحادية
عشرة صباحًا امام رئيس دائرة التنفيذ
في النبطية ـــــ قصر العدل
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع باملزاد العلني
العقارين املوصوفني اعاله ،فعلى الراغب
بالشراء اي��داع ثمن الطرح ل��دى قلم هذه
الدائرة واما تقديم كفالة مصرفية وافية
م ��ن اح ��د امل� �ص ��ارف امل �ق �ب��ول��ة م ��ن الدولة
مصدق م��ن مصرف لبنان وعليه اتخاذ
م�ح��ل اق��ا ًم��ة ض�م��ن ن �ط��اق ال ��دائ ��رة م��ا لم
يكن ممثال بمحام واال ع��د قلمها مقامًا
مختارًا له وعليه ايضًا دفع الثمن ضمن
امل �ه �ل��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ت �ح��ت ط��ائ �ل��ة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حيدر قبيسي

