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إعالن
ج � ��ان � ��ب ال� � � �س � � ��ادة أع � � �ض� � ��اء الجمعية
العمومية للتعاونية الزراعية في تبنني
املحترمني
يدعوكم مجلس إدارة التعاونية ،لعقد
جلسة انتخاب رئيس وأعضاء مجلس
إدارة وأع�ض��اء مراقبة ج��دد ،وذل��ك يوم
األح��د الواقع فيه  2010/12/19الساعة
ال �ع��اش��رة ص�ب��اح��ًا ف��ي م�ك�ت�ب��ة جوزيف
مغيزل/تبنني.
تبنني في 2010/11/13
الجمعية التعاونية الزراعية في تبنني
م.م.
تأسست سنة 1978
رئيس مجلس اإلدارة
عزت محمد فواز
إعالن بيع سيارة
ص � ��ادر ع ��ن رئ �ي��س دائ� � ��رة ال �ت �ن �ف �ي��ذ في
بيروت
غرفة الرئيسة غادة شمس الدين
باملعاملة التنفيذية رقم 2010/95
طالب التنفيذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل.
بوكالة املحامي ميشال مراد
ّ
املنفذ عليه :وسام صبحي يعقوب
تطرح هذه الدائرة للمرة األولى في تمام
الساعة الثانية والنصف من يوم االثنني
ال��واق��ع فيه  2010/11/29للبيع باملزاد
العلني السيارة املحجوزة ماركة سكودا
فابيا صنع  2008ذات ال��رق��م /376521
ج ع �ل��ى أس� ��اس س �ت�ين ب��امل �ئ��ة م��ن قيمة
ّ
ويتوجب
تخمينها البالغ  /7135/د.أ.
عليها م�ب�ل��غ ق ��دره  /865/د.أ .كرسوم
ميكانيكية مع الغرامة عن سنتي 2009
و ،2010فعلى الراغب بالشراء الحضور
إل ��ى م� ��رأب م�ش�ي�ل��ح ق ��رب ج �س��ر الفيات
بالثمن نقدًا يضاف إليه  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
ّ إعالن
ألم ��ان ��ة ال� �س� �ج ��ل ال� �ع� �ق ��اري األول � � ��ى في
الشمال
طلب املحامي جورج أجبع بوكالته عن
أح��د ورث��ة طنسي ال�خ��وري ش�ه��ادة قيد
بدل ضائع  574و 578بيت مالت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة.
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
إعالن
ألم� ��ان� ��ة ال �س �ج��ل ال� �ع� �ق ��اري األول � � ��ى في
الشمال
ط�ل��ب مصطفى ش��ري��ف ض��اه��ر ملوكليه
ي�م��ن األس �ع��د وم�ح�م��د ال �ث��ان��ي وعربية
وزي� �ن ��ة ع �ب��د ال � � ��رزاق ش� �ه ��ادة ق �ي��د بدل
ضائع للعقار  /15/بيت الحوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة.
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
إعالن بيع باملعاملة 2010/153
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع ب��امل��زاد العلني نهار الخميس في
 2010/12/2الساعة الثانية بعد الظهر
ّ
سيارة املنفذ عليه مخايل أنطوان رحمه
م��ارك��ة غ��ران��د ش�ي��روك��ي الري ��دو موديل
 1999رق � ً�م /487495/ب الخصوصية
ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ البنك
األه�ل��ي ال��دول��ي ش.م.ل .وكيله املحامي
ع�ب��ده ل�ح��ود ال�ب��ال��غ  /16983.705/ل.ل.
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/8000/
وامل � �ط� ��روح� ��ة ب �س �ع��ر  $/6000/أو ما
يعادلها بالعملة الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل� ��ى م � ��رأب ط� �ب ��ارة ف ��ي بيروت
قريطم مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
الشباك
فرن
يعلن رئيس بلدية
ّ
عن إج��راء م�ب��اراة لتعيني مأمور تحقق

وش ��رط ��ة ع � ��دد  ،5اس� �ت� �ن ��ادًا إل � ��ى نظام
ّ
موظفي وشرطة البلدية املصدقني وفقًا
لألصول.
تجرى املباراة الساعة العاشرة قبل ظهر
يوم السبت الواقع فيه  2010/12/18في
الشباك.
مركز بلدية فرن
ّ
الوظيفة :مأمور تحقق فئة ثالثة رتبة
أول��ى ع��دد  1الراتب الشهري /750.000
ل.ل.
الوظيفة :شرطي فئة ثالثة رتبة ثانية
عدد  5الراتب الشهري  /640.000ل.ل.
ي �م �ك��ن االط � �ل� ��اع واالس � �ت � �ح � �ص ��ال على
ش ��روط امل �ب��اراة وم��واده��ا ي��وم�ي��ًا خالل
الدوام الرسمي.
فعلى َمن تتوافر لديه الشروط ويرغب
ف��ي االش �ت��راك ف��ي ه��ذه امل �ب��اراة أن يقدم
ط �ل �ب��ًا م ��رف� �ق ��ًا ب ��امل� �س� �ت� �ن ��دات املطلوبة
واملحددة في نظام املوظفني في البلدية
ً
ابتداء
ويسجله شخصيًا في قلم البلدية
م��ن ت��اري��خ لصق ه��ذا اإلع�ل�ان على باب
ال�ب�ل��دي��ة ون �ش��ره ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية
وثالث صحف محلية.
ت�ق�ب��ل ال �ط �ل �ب��ات ح �ت��ى ال �س��اع��ة الثانية
ع �ش��رة ظ �ه �رًا م��ن آخ ��ر ي ��وم ع �م��ل فعلي
يسبق تاريخ إجراء هذه املباراة.
رئيس بلدية فرن الشباك
في 2010/11/13
ريمون سمعان
التكليف 1693
إعالن تلزيم
ص�ي��ان��ة وت�ص�ل�ي��ح ج �ه��ازي تفتيش X-
 RAYماركة  NUCTECHالصينية لزوم
إدارة الجمارك
بطريقة استدراج عروض
ف� ��ي ت� �م ��ام ال� �س ��اع ��ة ال� �ع ��اش ��رة م� ��ن يوم
الثالثاء الواقع فيه الرابع عشر من شهر
ك��ان��ون األول م��ن ال �ع��ام أل �ف�ين وعشرة،
ت �ج ��ري م��دي��ري��ة ال� �ج� �م ��ارك ال �ع��ام��ة في
مركزها الكائن في ساحة رياض الصلح
ـــ بناية البنك العربي ـــ الطابق السابع،
دائرة الشؤون املالية ـــ استدراج عروض
ص�ي��ان��ة وت�ص�ل�ي��ح ج �ه��ازي تفتيش X-
 RAYماركة  NUCTECHالصينية لزوم
اإلدارة.
التأمني املؤقت  /2,000.000/ل .ل( .فقط
مليونا ليرة لبنانية).
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دفتر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال ��ذي ي�م�ك��ن االطالع
وال� �ح� �ص ��ول ع �ل �ي��ه م ��ن دائ� � ��رة الشؤون
املالية ـــ مديرية الجمارك العامة.
ي �ج��ب أن ت �ص��ل ال� �ع ��روض إل ��ى الدائرة
املذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من
ي ��وم االث �ن�ي�ن ال ��واق ��ع ف �ي��ه ال �ث��ال��ث عشر
م��ن ش�ه��ر ك��ان��ون األول م��ن ال �ع��ام ألفني
وعشرة.
م�ل�اح� �ظ ��ة :إذا ص� � ��ادف ن� �ه ��ار التلزيم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمية ،يعتبر
ي ��وم ال�ع�م��ل ال� ��ذي ي�ل�ي��ه م��وع �دًا لجلسة
التلزيم./.
مدير الجمارك العام باإلنابة
شفيق مرعي
التكليف 1688
إعالن رقم 2/91
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـ�ـ�ـ امل��دي��ري��ة العامة
ل�ل��زراع��ة ـ�ـ�ـ ع��ن إج ��راء اس �ت��دراج عروض
لتلزيم أعمال تحريج (زرع ،ري وصيانة
نصوب مل��دة  12ش�ه�رًا) ف��ي بلدة مجدل
س� �ل ��م ق � �ض� ��اء م ��رج� �ع� �ي ��ون ـ� �ـ� �ـ محافظة
النبطية ،وذل ��ك ف��ي مبناها ال�ك��ائ��ن في
ب�ئ��ر ح�س��ن م�ق��اب��ل ث�ك�ن��ة ه �ن��ري شهاب،
بتاريخ  2010/12/14الساعة العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
ع�ل��ى نسخة ع�ن��ه م��ن مصلحة الديوان
ـ�ـ�ـ امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة ،ال�ك��ائ�ن��ة في
مبنى الوزارة ،الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب��ال �ي��د م �ب��اش��رة ،ع �ل��ى أن ت �ص��ل إلى
قلم مصلحة ال��دي��وان ـــ امل��دي��ري��ة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
م��ن ال �ي��وم ال ��ذي يسبق ال�ت��اري��خ املحدد

إلجراء استدراج العروض.
بيروت في 2010/11/12
مدير عام الزراعة باإلنابة
املهندس سمير الشامي
التكليف 1684
إعالن
برئاسة
صيدا
في
صادر عن دائرة تنفيذ
ّ
ال�ق��اض��ي إي��اد ب ��ردان لبيع أس�ه��م املنفذ
عليه ف��ي ال�ع�ق��اري��ن رق��م  1023و/1059
ع �ن �ق��ون ب��االس �ت �ن��اب��ة رق� ��م 2009/206
واردّ .
امل � �ن� ��ف� ��ذة :ال� �ش ��رك ��ة امل� �ص ��رف� �ي ��ة للشرق
األوسط (بنك مبكو)
ّ
املنفذ عليه :سعد الدين قاسم فرحات
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :اس �ت �ن��اب��ة صادرة
ع� � ��ن دائ� � � � � ��رة ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ب ّ� � �ي� � ��روت تاريخ
 2009/12/12إل� ��زام امل �ن��ف��ذ ع�ل�ي��ه بدفع
مبلغ  /36.421.019.77/ل.ل .عدا الرسوم
واللواحق.
تاريخ تبليغ اإلنذار.2009/7/2 :
تاريخ ق��رار الحجز 2009/8/17 :تاريخ
تسجيله .2009/9/12
ت��اري��خ م�ح�ض��ر ال ��وص ��ف2010/1/16 :
تاريخ تسجيله .2010/3/11
محتويات العقار رقم  :1023عنقون قطعة
أرض سليخ ال يوجد أية إنشاءات.
مساحته /367 :م.2
حدوده :غربًا العقار  1022ـــــ شرقًا العقار
ً 1056
ش �م��اال ال �ع �ق��ار  1056ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ج �ن��وب��ًا العقار
1024
بدل التخمني 2400 :سهم  /9050د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم  /5430د.أ.
العقار  /1059عنقون قطعة أرض بعل
سليخ ال إنشاءات عليه.
مساحته /697 :م.2
ح ��دوده :غ��رب��ًا ال �ع �ق��اران  1070و 1067ـــ
شرقًا ًالعقاران  1058و1057
ش �م��اال ال �ع �ق��ار  106ـ�ـ�ـ ج�ن��وب��ًا العقاران
 1058و1057
بدل التخمني 2400 :سهم  /17425د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم  /10455د.أ.
موعد البيع ومكانه :نهار الجمعة الواقع
ف �ي��ه  2010/12/10ال �س��اع��ة التاسعة
صباحًا أمام رئيس الدائرة.
على ال��راغ��ب ف��ي ال�ش��راء أن ي��ودع باسم
رئ�ي��س ال��دائ��رة ق�ب��ل امل�ب��اش��رة باملزايدة
أو ف ��ي ص� �ن ��دوق ال �خ��زي �ن��ة أو ف ��ي أحد
املصارف املقبولة من الدولة أو أن يقدم
ك�ف��ال��ة م�ص��رف�ي��ة بقيمة ه��ذا امل�ب�ل��غ وأن
يتخذ محل إق��ام��ة ضمن ن�ط��اق الدائرة
وإال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له.
وع�ل��ى امل�ش�ت��ري إي ��داع ال�ث�م��ن والرسوم
والداللة خالل مهلة ثالثة أيام من تاريخ
ص��دور ق��رار اإلح��ال��ة وإال ت�ع��اد املزايدة
بالعشر على مسؤوليته.
رئيس القلم
غانم الحجار
إعالن
دعوى رقم 2010/890
من الغرفة االبتدائية األولى في الشمال
إل��ى امل�س�ت��دع��ى ض��ده�م��ا م��ري��م جرجس
�وزي يعقوب ضاهر من بلدة
ضاهر وف� ً
كفرحزير أصال ومجهولي اإلقامة.
ت� ��دع� ��وك � �م� ��ا ه� � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة الستالم
االستدعاء ومربوطاته املرفوع ضدكما
م��ن إب��راه�ي��م أسعد جحى ب��دع��وى إزالة
ش �ي��وع ف��ي ال �ع �ق��ار رق ��م  /887/منطقة
ك�ف��رح��زي��ر ال �ع �ق��اري��ة وذل� ��ك خ�ل�ال مهلة
ع� �ش ��ري ��ن ي ��وم ��ًا م� ��ن ت� ��اري� ��خ ن� �ش ��ر هذا
اإلع�ل�ان وأن ت��أخ��ذا مقامًا لكما بنطاق
ه � ��ذه امل �ح �ك �م��ة وت� �ب ��دي ��ا مالحظاتكما
ال �خ �ط �ي��ة ع �ل��ى ال� ��دع� ��وى خ �ل��ال خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ وإال فكل
تبليغ لكما تعليقًا على باب ردهة هذه
املحكمة باستثناء الحكم النهائي يعتبر
صحيحًا.
رئيس القلم بالتكليف
أنطوان معوض
إعالن مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس إميل عازار

ّ
الجهة املنفذة :الياس أيوب أيوب ورفيقه
وكيلهما األستاذ طوني متى
ّ
املنفذ ض��ده��م :ورث��ة املرحومتني ألفيرا
وماريا يوسف حبيتر املمثل القانوني
املحامية دميا الدويهي
باالستنابة  2010/49ال��واردة من دائرة
تنفيذ ط��راب �ل��س ب��امل�ع��ام�ل��ة 2010/242
بموجب حكم إزالة الشيوع الصادر عن
الغرفة االب�ت��دائ�ي��ة ف��ي الشمال ب��رق��م 30
تاريخ .2010/2/8
تاريخ التنفيذ .2010/4/8
تاريخ اإلشارة .2010/5/6
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
 1ـــ العقار  /264النخلة زيتون وسنديان
م �س��اح �ت��ه  92م 2ح� � ��دوده م ��ن الشمال
م�ج��رى م��اء ع��ام م��ن ال�ج�ن��وب العقاران
 1803و 1804م ��ن ال� �ش ��رق م �ج ��رى ماء
عام والعقار  263من الغرب مجرى ماء
وال �ع �ق��ار  .1803ال�ت�خ�م�ين وب ��دل الطرح
.$3230
 2ـــ العقار  265النخلة زيتون وسنديان
مساحته  14753م 2ح��دوده من الشمال
العقاران  1506و 1474ومجرى ماء عام
م��ن ال�ج�ن��وب  852وم �ج��رى م��اء ع��ام من
الشرق  1506ومجرى ماء عام من الغرب
مجرى ماء عام والعقارات  1506ـــ  1474ـــ
 852ـــ التخمني وبدل الطرح $516355
م ��وع ��د امل� � ��زاي� � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا الخميس
 2010/12/3الساعة العاشرة والنصف
ص�ب��اح��ًا أم� ��ام رئ��اس��ة ه ��ذه ال ��دائ ��رة في
محكمة أم�ي��ون وعلى ال��راغ��ب باملزايدة
ت��أم�ين ب��دل ال �ط��رح امل �ق��رر وات �خ��اذ مقام
ل ��ه ض �م��ن ن �ط��اق ه ��ذه ال ��دائ ��رة إذا كان
مقيمًا خارجها أو توكيل محام وعلى
املشتري زيادة عن الثمن رسم التسجيل
والداللة.
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري

◄ وفيات

►

اب �ن �ه��ا :س�ل�ي��م األس �ط ��ا (ن �ق �ي��ب املحامني
سابقًا) زوجته مهى ملك وعائلتهما
اب �ن �ت ��اه ��ا :ي �م �ن��ى أرم � �ل ��ة س �م �ي��ر ميشال
الغاوي وولداها وعائلتهما
جومانا األسطا
شقيقها :الياس يوسف طوبيا الحلو
شقيقاتها :يمامة أرملة البير الباروكي
وأوالدها وعائالتهم
أوالد املرحومة ّإم��ا أرملة الياس عساف
الحلو (في املهجر)
عائلة املرحومة كاتبة زوجة شارل بدران
وأوالدها وعائالتهم
وأنسباؤهم وعائالت وادي شحرور
ينعون إليكم كبيرتهم
املربية
جوهرة يوسف طوبيا الحلو
أرملة الياس سليم موسى األسطا
يستقبل الجثمان الساعة العاشرة قبل
ظ �ه��ر ال �ي ��وم ال �س �ب��ت  20ت �ش��ري��ن الثاني
ف��ي ب��اح��ة ك�ن�ي�س��ة م ��ار ي��وح�ن��ا املعمدان
املارونية ــــــ وادي شحرور
حيث يحتفل بالصالة عن نفسها الساعة
الثالثة
تقبل ال�ت�ع��ازي قبل ال�ص�لاة وب�ع��ده��ا في
صالون الكنيسة
ً
ابتداء من الساعة العاشرة
واألح� � ��د واالث� �ن�ي�ن  21و 22ال� �ج ��اري في
صالون الكنيسة من الحادية عشرة لغاية
ً
مساء.
السابعة

ذكرى أربعين
مل�ن��اس�ب��ة م ��رور أرب �ع�ي�ن ي��وم��ًا ع�ل��ى وفاة
املرحومة:
ّ
الحاجة فاطمة دياب ماجد
(أم علي)
أرملة الحاج أحمد ّ
حمود
ّ
ول� ��داه� ��ا :ال��زم �ي��ل ع �ل��ي ح ��م ��ود والحاج
محمد
ّ
الحاجات :زينب ،خديجة ،مريم،
بناتها:
عليا ،أّ .
علية ،نجاح ونجاة
شقيقها :املرحوم الحاج محمد
ش�ق�ي�ق�ت��اه��ا :امل��رح��وم��ة ال �ح� ّ
�اج��ة خديجة
ّ
والحاجة مريم
أصهرتها :الحاج علي فتوني ،حسن نمر
ماجد ،أحمد ماجد ،الشيخ علي نورالدين،
حسن نمر س�ل��وم ،حسن محمود حمود
ّ
والسيد حسني خليل نور الدين.
ول �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة س�ت�ت�ل��ى آي م ��ن الذكر
ال �ح �ك �ي��م وي� �ق ��ام م �ج �ل��س ع � ��زاء حسيني
ع � ��ن روح � �ه � ��ا ال � �ط� ��اه� ��رة ال � �ي � ��وم السبت
 ،2010/11/20الساعة الثالثة والنصف
عصرًا في النادي الحسيني ،خربة سلم،
للرجال والنساء.
اآلس�ف��ون :آل حمود وم��اج��د وأنسباؤهم
وعموم أهالي خربة سلم.

◄ مبوب

►

مفقود

ُ
فقد جواز سفر بإسم علي حسني معتوق
 .ل�ب�ن��ان��ي الجنسية ال��رج��اء م�م��ن يجده
االتصال على الرقم70/709039 :

نداء انساني
مطلوب كلية
من فئة  +Aت70/800840 :

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

