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مبوب
◄ إعالنات رسمية

إعالن بيع عقاري
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ جبيل
باملعاملة رقم2006/100 :
القاضي جوزف عجاقه
طالبة التنفيذ :بنك التجارة الخارجية
وكيله املحامي رفيق غانم
املنفذ ضده :جورج غبريال مارون
املستند ال��ت��ن��ف��ي��ذي :ع��ق��د ت��أم�ين وزيادة
تأمني وكشفا حساب بقيمة:
 /9 5 8 . 6 6 9 . 5 5 5 . 0 6 /ل  .ل .
و/2.530.196.31/د.أ.
العقار املطروح للبيع  1388بالط
م���ش���ت���م�ل�ات���ه :ق���ط���ع���ة ارض ق���س���م منها
مبني بناء تقسيماته تدل على انه كان
معمال وحالته رث��ة ومصدع مؤلف من
ع���دة ه��ن��غ��ارات ف��ارغ��ة وق��س��م م��ن سقفه
عليه ال����واح م��ن ال��ت��وت��ي��ا وال��ق��س��م اآلخر
م���ن ال���ب���اط���ون وامل���دخ���ل ال��رئ��ي��س��ي بابه
ح����دي����دي ول������ه م����دخ����ل ث������ان م����ن الجهة
ال��ش��م��ال��ي��ة ب���اب���ه ح���دي���دي وم���م���ر معبد
بالزفت ب��ع��رض  7ام��ت��ار تقريبًا يفصل
ال��ب��ن��اء ال���ى ق��س��م�ين وض��م��ن الهنغارات
ث�ل�اث���ة ح���م���ام���ات وغ���رف���ت���ان صغيرتان
دون منجور ودرج داخ���ل البناء يؤدي
ال���ى ط��اب��ق ف���وق ال��ه��ن��غ��ارات م��ؤل��ف من
مطبخ وحمام وست غرف سقوفها من
الباطون دون ام���دادات كهربائية ودون
م��ن��ج��ور وال����ج����دران م��ص��دع��ة وارضها
ب��ل�اط س��ي��رام��ي��ك ع�����ادي ق���دي���م ومكسر
وال���ج���دران ظ��اه��ر عليها ال��ن��ش وهناك
م��م��ر م���ن ال���غ���رف ال��داخ��ل��ي��ة ال����ى فسحة
سماوية وه��و كناية عن سطح الطابق
االرض������ي وامل���س���اح���ة ال��ب��اق��ي��ة م���ن ارض
ال��ع��ق��ار ه��ي ب��ع��ل وي��وج��د ضمنها اربع
شجرات شربني كبيرة
مساحته 3600 :م2
حدوده :غربًا امالك عامة ــــ شرقًا  3372ــــ
ً
شماال  3369و 3368ــــ جنوبًا امالك عامة
ت��اري��خ ق��رار الحجز 2007/6/5 :وسجل
في 2007/6/7
ت���اري���خ م��ح��ض��ر ال���وص���ف2009/5/28 :
وسجل في 2009/6/17
قيمة التخمني/270000/ :د.أ.
قيمة بدل الطرح/162000/ :د.أ.
مالحظة:
إن العقار رقم  1388بالط قد احيل على
اس����م ال���ش���اري�ي�ن ب����امل����زاد ال��ع��ل��ن��ي السيد
ي����وس����ف ك�����رم ك�����رم وج�����وزف��ي��ن اسكندر
ي��وس��ف م��ن��اص��ف��ة ع��ل��ى اسميهما بقرار
ص���ادر ع��ن رئ��اس��ة ه��ذه ال��دائ��رة بتاريخ
 2010/3/11ب��م��ب��ل��غ  /550100/دوالر
اميركي .ول��م يصر ال��ى دف��ع كامل الثمن
خ�ل�ال امل��ه��ل��ة امل���ح���ددة ق��ان��ون��ًا وع��ل��ى ان
ت��ك��ون امل���زاي���دة ع��ل��ى اس���اس ع��ش��ر الثمن
سندًا للمادة  978أ.م .م .مصحوبًا بالثمن
زائد عشره في جلسة املزايدة.
مكان وزم��ان البيع :يوم االربعاء الواقع
فيه  2011/5/18الساعة الثانية عشرة
ظهرًا في قاعة املحكمة.
تطرح هذه الدائرة العقار رقم  1388بالط
املوصوف اعاله للبيع باملزاد العلني.
وع��ل��ي��ه دف����ع رس����م ال����دالل����ة  %5ورسوم
التسجيل.
مأمور تنفيذ جبيل
نهى سعاده
قرار
ب��اخ��ت��ت��ام ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��دي��د والتحرير
نهائيًا في منطقة كفرفاقود
ان القاضي العقاري ملنطقة جبل لبنان
بناء على االحكام املواد  19و 20و 21و22
م��ن ال��ق��رار  186امل���ؤرخ ف��ي  15آذار سنة
 1926املعدلة باملادة االولى من القرار 44
ل.ر .تاريخ  20نيسان سنة .1932
وب�����ن ً
�����اء ع���ل���ى م���ح���ض���ر اخ����ت����ت����ام اعمال
التحديد والتحرير في منطقة كفرفاقود
العقارية املؤرخ في  2011/2/24واملعلن
ع���ن���ه ب���ت���اري���خ  2011/2/24وح���ي���ث ان
مهلة الثالثني يومًا املمنوحة للمالكني،
وامل���������ج���������اوري���������ن ،وامل������ع������ت������رض���ي��ن على
ال��ع��م��وم ل��ج��م��ي��ع ذوي ال��ح��ق��وق لتقديم
االعتراضات والطلبات وإلبراز الصكوك
وال���وث���ائ���ق وت��ب��ي��ان ط���رق االث���ب���ات التي
يدلون بها تأييدًا ملدعاهم قد انتهت في
اليوم السبت في 2011/3/26
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير

نهائيًا في املنطقة العقارية املذكورة
صدر عن بعبدا في 2011/3/31
القاضي العقاري في جبل لبنان
لبيب سلهب
التكليف 599

اعالن
ع����ن م��ن��اق��ص��ة ع��م��وم��ي��ة ل��ت��ل��زي��م تقديم
صيانة اج��ه��زة م��ع��دل الكهرباء الساكن
والطابعات للصندوق الوطني للضمان
االجتماعي
ي����ج����ري ال����ص����ن����دوق ال���وط���ن���ي للضمان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت ــــ
شارع بغداد ــــ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع
ف��ي��ه  2011/05/17م��ن��اق��ص��ة عمومية
ل��ت��ل��زي��م ت���ق���دي���م ص���ي���ان���ة اج����ه����زة معدل
الكهرباء الساكن والطابعات للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي.
ي���م���ك���ن االط�����ل����اع ع����ل����ى دف����ت����ر الشروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداري����ة للصندوق خ�لال أوق���ات الدوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
ب��ال��ي��د ال���ى ب��ري��د امل��دي��ري��ة االداري������ة لقاء
اي��ص��ال ب��رق��م وت���اري���خ وص����ول العرض،
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق امل��وع��د املحدد
الجراء املناقصة العمومية.
يهمل العرض ال��ذي يقدم بغير الطريقة
امل�������ذك�������ورة اع����ل���اه او ي����ص����ل ب����ع����د املدة
املحددة.
بيروت في  19 :نيسان 2011
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 596
اعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الثالثاء
الواقع فيه  2011/5/17تجري مؤسسة
م���ي���اه ب����ي����روت وج���ب���ل ل���ب���ن���ان مناقصة
عمومية بطريقة الظرف املختوم عائدة
ل��ـ«ت��ن��ف��ي��ذ ت���م���دي���دات م��ائ��ي��ة ف���ي بلدات
املناصف ــــ ق��ض��اء ال��ش��وف» وف��ق��ًا لدفتر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية

►

وذل����ك ف���ي امل��ك��ت��ب ال��رئ��ي��س��ي للمؤسسة
ال��ك��ائ��ن ف��ي ش���ارع س��ام��ي الصلح ــــ ملك
الشدراوي بيروت.
ي���م���ك���ن مل�����ن ي����رغ����ب االش������ت������راك ف�����ي هذه
املناقصة االط�لاع والحصول على دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ف��ي ال��ط��اب��ق ال��ث��ال��ث ــــ
املكتب الرئيسي ــــ ش��ارع سامي الصلح
ملك الشدراوي لقاء مبلغ /500.000/ل.ل.
يدفع في صندوق املؤسسة لقاء ايصال
يضم الى العرض.
تقدم ال��ع��روض باليد ال��ى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جوزيف نصير
التكليف 601

اعالن
ت��ع��ل��ن ش���رك���ة ك���ه���رب���اء ل��ب��ن��ان الشمالي
املغفلة ــــ القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء  6قواطع تلقائية  1600×4امبير ـ
 8ق��واط��ع تلقائية  1000×4امبير ،وذلك
وفق املواصفات الفنية والشروط االدارية
امل��ح��ددة ف��ي دف��ت��ر ال��ش��روط ال���ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ مئة
الف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن 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 ام�����ان�����ة ال����س����ر في
القاديشا ــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
الواقع فيه  25ايار  2011الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 603
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
ال��������ى امل����ن����ف����ذ ع����ل����ي����ه����م :م����ح����م����د فياض
وس�����وري�����ان�����ا ورش�������ا وم����ي����س����اء محمود

م���ص���ري م����ن ا ًن����ص����ار وم���ج���ه���ول���ي محل
االق��ام��ة ،وع��م�لا بأحكام امل���ادة  409أ.م.م
تنبئكم هذه الدائرة ان لديها في املعاملة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة رق�����م  2011/51واملتكونة
ب�ين ط��ال��ب التنفيذ نظمي حسن فوزي
فياض بوكالة املحامية سميرة حمدون
ال����ق����اري وامل���ن���ف���ذ ع��ل��ي��ه��م ع���م���اد فياض
ورفاقه ،ان��ذارًا تنفيذيًا بموضوع تنفيذ
ما خ��رج بنصيب طالب التنفيذ نتيجة
عقد القسمة الحبية تاريخ 2004/8/22
وه��و كامل ال���ـ 2400سهم في العقار رقم
/3173ك��س��ار ال��غ��زالن من منطقة انصار
ال��ع��ق��اري��ة ،وع��ل��ي��ه ت��دع��وك��م ه���ذه الدائرة
الى الحضور اليها شخصيًا أو بواسطة
وك�����ي�����ل ق�����ان�����ون�����ي الس������ت���ل��ام االنذارات
ومرفقاته واال اعتبرتم مبلغني بانقضاء
 20ي��وم��ًا ع��ل��ى ال��ن��ش��ر اض��اف��ة ال���ى مهلة
االن����ذار وامل��س��اف��ة حيث سيصار ًبعدها
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال.
رئيس القلم
حسن ايوب
اع��ل��ان ال����ى امل��ش��ت��رك�ين ف���ي م���ش���روع ري
ال��ق��اس��م��ي��ة ورأس ال���ع�ي�ن وم����ش����روع ري
صيدا ــــ جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
ال�����ى امل���ش���ت���رك�ي�ن ب���م���ي���اه ال������ري ف����ي اطار
م����ش����روع ري ال���ق���اس���م���ي���ة ورأس العني
ومشروع ري صيدا ــــ جزين انها وضعت
قيد التحصيل جداول التحقق عن العام
 2011وتطلب من املشتركني الكرام الذين
لم يسددوا بدل اشتراكاتهم املبادرة فورًا
ال���ى م��رك��ز ال��ج��ب��اي��ة ف��ي ص��ي��دا ومكاتب
امل��ص��ل��ح��ة ف����ي ال��ق��اس��م��ي��ة ول���ب���ع���ا لدفع
م���ا ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ه��م ف���ي م��ه��ل��ة اقصاها
 2011/6/30ع���ل���م���ًا ب����أن����ه اع����ت����ب����ارًا من
 2011/7/1يتوجب عن املبالغ املستحقة
وغير املسددة غرامة تأخير مقدارها %2
عن ًكل شهر ويعتبر كسر الشهر شهرًا
كامال.
ك��م��ا ت��ن��ذر االدارة امل��ش��ت��رك�ين املتخلفني
ع��ن دف���ع اش��ت��راك��ات��ه��م امل��س��ت��ح��ق��ة لغاية
 2010/12/31امل��ب��ادرة ف��ورًا ال��ى دف��ع ما
يترتب عليهم واال ستضطر آس��ف��ة الى
م�لاح��ق��ت��ه��م ت��ب��ع��ًا ل���ل���ق���وان�ي�ن واالنظمة
امل����رع����ي����ة االج������������راء ل���ت���ح���ص���ي���ل املبالغ
املستحقة عليهم وكذلك قطع املياه عن
اشتراكاتهم.
املدير العام بالتكليف
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
املهندس علي عبود
التكليف 593

إعالن
تعلن بلدية زحلة ــــ معلقة عند الساعة
الثانية عشرة ظهرًا بتاريخ 2011/5/17
بطريقة املناقصة العمومية/
تلزيم ملف رش املبيدات للحشرات الضارة
ب��ال��ص��ح��ة ال���ع���ام���ة وم��ك��اف��ح��ة امل����ن على
االشجار والقوارض ضمن النطاق البلدي.

ي���م���ك���ن مل�����ن ي����رغ����ب االش������ت������راك ف�����ي هذه
امل��ن��اق��ص��ة ان يطلع ع��ل��ى دف��ت��ر الشروط
ال��خ��اص امل��وج��ود ل���دى ال���دائ���رة االدارية
في البلدية اثناء ال��دوام الرسمي وعليه
تقديم عرضه باليد او بالبريد املضمون
ش�����رط ان ي���ص���ل ال�����دائ�����رة االداري���������ة قبل
ال���س���اع���ة ال��ث��ان��ي��ة ع���ش���رة ظ���ه���رًا م���ن آخر
ي���وم ع��م��ل ي��س��ب��ق ال��ت��اري��خ امل��ح��دد لهذه
املناقصة.
زحلة في 2011/4/26
رئيس بلدية زحلة ــــ معلقة
املهندس جوزف دياب املعلوف

إعالن قضائي
صادر عن محكمة صور املدنية
رقم الدعوى2010/246 :
الرئيس عرفات شمس الدين
بتاريخ  2011/3/12قرر حضرة رئيس
محكمة ص��ور امل��دن��ي��ة ال��ن��اظ��ر بقضايا
ال��ع��ج��ل��ة اب��ل��اغ ك���ل م���ن امل���دع���ى عليهم:
ل���ب���ن���ى ح���س�ي�ن ع���ط���ي���ة ورن��������ده ومحمد
وغنوه وحسني ونزيه سامي عطية من
قانا املسافرين خارج االراضي اللبنانية
بالطرق االستثنائية ودعوتهم الى قلم
هذه املحكمة لتبلغ واستالم استحضار
ال���دع���وى وم��رف��ق��ات��ه امل��ت��ض��م��ن الزامهم
ازال������ة ال��ت��ع��دي ع���ن ال��ع��ق��ار /2091قانا
واملحدد موعد النظر بها ي��وم الثالثاء
ال��واق��ع فيه  2011/6/7وعليهم اتخاذ
م��ح��ل اق��ام��ة ض��م��ن ن��ط��اق امل��ح��ك��م��ة واال
اع��ت��ب��ر ك��ل تبليغ ل��ه��م ف��ي ق��ل��م املحكمة
قانونيًا.
رئيس القلم
احمد جباعي
تبليغ فقرة حكمية
ق������������ررت م����ح����ك����م����ة اي����������ج����������ارات بيروت
ب��رئ��اس��ة ال��ق��اض��ي ام��ي��رة ص��ب��ره بتاريخ
 2011/3/18ب���ال���ق���رار رق����م 2011/394
ب��ال��دع��وى رق���م  2010/1083امل��ق��ام��ة من
ناديا داغ��ر ورفاقها اسقاط حق املدعى
ع���ل���ي���ه اس���������ادور ك��ش��ي��ش��ي��ان بالتمديد
القانوني والزامه باخالء املأجور الكائن
ف���ي ال��ط��اب��ق االرض�����ي م���ن ال��ب��ن��اء القائم
على العقار رقم /549الصيفي.
م��ه��ل��ة االس��ت��ئ��ن��اف  15ي���وم���ًا ت��ل��ي مهلة
النشر
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
ص����ادر ع���ن ام���ان���ة ال��س��ج��ل ال���ع���ق���اري في
بيروت
طلب شربل جورج غانم الغريب بوكالته
ع����ن س���ع���د غ���ان���م ج������ورج ال���غ���ري���ب سند
ت��م��ل��ي��ك ب���دل ع���ن ض��ائ��ع ع���ن ح��ص��ت��ه من
العقار  1069منطقة الرميل
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
احمد سلوم

