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إعالن
رقم الصادر2011/500 :
امل� � ��رج� � ��ع :م �ح �ك �م��ة ب� � �ي � ��روت ال �ش��رع �ي��ة
الجعفرية
امل ��وض ��وع :اع�ل��ان وف� ��اة ي��وس��ف محمد
يوسف امني
مل��ا ك ��ان امل��دع��و ي��وس��ف م�ح�م��د ي��وس��ف
امني غرق في املياه الدولية بني اليونان
وت ��رك� �ي ��ا ب� �ت ��اري ��خ  2005/1/17ع�ل��ى
ال �ب ��اخ ��رة (الدي أوو) ول� ��م ي �ع �ث��ر ع�ل��ى
جثته من تاريخه ومل��ا ك��ان تقدم سمير
م�ح�م��د ام�ي�ن ب��وك��ال��ة امل�ح��ام�ي��ة ت��ات�ي��ان��ا
الجمل بطلب اع�لان وفاته منذ تاريخه
اعاله بموجب الطلب رقم  .2011/456لذا
فكل من لديه اعتراض التقدم ام��ام هذه
املحكمة (غرفة رئيس املحكمة القاضي
ال �س �ي��د ب�ش�ي��ر م��رت �ض��ى) خ�ل�ال خمسة
عشر يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
علي الحاج
إعالن
ص� ��ادر ع��ن دائ � ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ب �ي��روت يبلغ
الى املنفذ عليهم دان��ي حسني محيدلي
ورام� � ��ي ح �س�ي�ن م �ح �ي��دل��ي ون � ��دى ب �ه��اء
الدين فحص مجهولي محل االقامة
ً
ع� �م�ل�ا ب ��أح� �ك ��ام امل� � � ��ادة  409م� ��ن أ.م.م.
تنبئكم دائ��رة تنفيذ بيروت ب��أن لديها
في املعاملة التنفيذية رقم 2008/1002
ان ��ذارًا اج��رائ�ي��ًا موجهًا اليكم م��ن طالب
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�ن��ك ال�ب�ح��ر امل �ت��وس��ط ش.م.ل.
ن��ات �ج��ًا ع ��ن ط �ل��ب ت �ن �ف �ي��ذ ع �ق��د اع �ت �م��اد
وع � �ق ��دي ت ��أم�ي�ن وك � �ت ��اب ت �ع �ه��د ب�ق�ي�م��ة
/950 .000/د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
وعليه ت��دع��وك��م ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار واالوراق املرفقة به علمًا
بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع �ش��ري��ن ي��وم��ًا ع �ل��ى ن �ش��ر ه ��ذا االع �ل�ان
وع�ل��ى تعليق نسخة ع�ن��ه وع��ن االن ��ذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنذار البالغة  10ايام الى
ً
م�ت��اب�ع��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�ح�ق�ك��م اص� ��وال حتى
الدرجة االخيرة.
هيثم حيدر أحمد
مأمور تنفيذ بيروت
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي غادة شمس الدين
باملعاملة التنفيذية رقم 2006/2324
طالبة التنفيذ :شركة كابيتال فينانس
كومباني ش.م.ل.
املقرر احالله :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل
املنفذ بوجهها :تريز حبشي
دي� ��ن ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ/6.400/ :د.أ .و
/1.092.000/ل.ل.
دين املقرر احالله/3.629/ :د.أ.
تطرح هذه الدائرة للمرة االولى في تمام
الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر
يوم االثنني الواقع فيه  2011/7/4للبيع
باملزاد العلني السيارة املحجوزة ماركة
كيا  picantoرقم /140307ب صنع 2007
املخمنة بمبلغ /6.000/د.أ .واملطروحة
للبيع بـ %60من قيمة التخمني ويتوجب
على ال�س�ي��ارة رس��م ميكانيك وغ��رام��ات
م��ن س�ن��ة  2008ال ��ى س�ن��ة  2011بمبلغ
/2.300.000/ليرة لبنانية فعلى الراغب
ب��ال �ش��راء ال �ح �ض��ور ال ��ى م� ��رأب س��ري��اك
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم
الداللة .%5
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
اعالن
صادر عن محكمة زغرتا املدنية
ال� ��ى امل ��دع ��ى ع �ل �ي �ه �م��ا :ب �ط ��رس وس��اي��د
سمعان اسكندر زغرتا ـــــــ مجهولي محل
االقامة.
بملف الدعوى رقم  2010/505/املقدمة

م��ن املدعية ن�ه��اد مجيد م�ع��وض زوج��ة
جميل فرنجية بواسطة وكيلها االستاذ
ان� �ط ��ون ي �م�ين ب �م��وض��وع ش �ف �ع��ة ص��در
ف�ي�ه��ا ح�ك��م ب �ت��اري��خ  2010/5/29ب��رق��م
 2010/94/قضى بقبول دعوى الشفعة
وت �م �ل �ي��ك امل ��دع� �ي ��ة  /960/س �ه �م��ًا ف��ي
ال�ع�ق��ار رق��م  1702زغ��رت��ا وال ��زام املدعى
عليهما بتسجيلها ع�ل��ى اس��م املدعية
ف ��ي ال �س �ج��ل ال �ع �ق��اري وت �م �ك�ين امل��دع��ى
عليهما من قبض ثمن االسهم املشفوعة
وب��دل السمسرة ال�ت��ي اودع�ت�ه��ا املدعية
وال �ب��ال �غ��ة /20679000/ل.ل .وش �ط��ب
اش� � � ��ارة ه � ��ذه ال � ��دع � ��وى ع� ��ن ال �ص �ح �ي �ف��ة
العينية للعقار موضوعها بعد انفاذ
ج�م�ي��ع ب �ن��ود ه ��ذه ال �ف �ق��رة وب� ��رد ك��ل ما
زاد أو خالف وتضمني الفريقني بقيمة
نفقات املحاكمة مناصفة.
وك��ل من لديه اع�ت��راض على ه��ذا الحكم
ع�ل�ي��ه ال �ت �ق��دم ب��ه ام ��ام امل��رج��ع املختص
وذل��ك خالل ثالثني يومًا من تاريخ هذا
النشر.
رئيس القلم
جبور نمنوم
اعالن
الى جميع املشتركني باملياه
لدى مؤسسة مياه لبنان الشمالي
تعلن مؤسسة مياه لبنان الشمالي ،انها
وضعت قيد التحصيل جداول التحقيق
ال�ع��ائ��دة لجميع ان ��واع االش�ت��راك��ات عن
العام  2011وايصاالت القبض الخاصة
بها.
لذا فهي تدعو جميع املشتركني باملياه،
ك� ��ل ض� �م ��ن ن � �ط ��اق م �ص �ل �ح��ة او دائ � ��رة
االستثمار التي يتبع لها ،الى تسديد ما
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ي �ت��وج��ب ع�ل�ي�ه��م م��ن ب� ��دالت اش �ت��راك��ات
ورس� � ��وم ص �ي��ان��ة ال� ��ى ج �ب ��اة امل��ؤس �س��ة
امل�ك�ل�ف�ين بتحصيلها او ف��ي ص�ن��ادي��ق
امل��ؤس �س��ة ف ��ي ج�م�ي��ع م �ص��ال��ح ودوائ� ��ر
االس�ت�ث�م��ار ،وذل ��ك خ�ل�ال ف�ت��رة اقصاها
 .2011/9/30علمًا ان��ه اصبح باالمكان
ت �س��دي��د ه� ��ذه ال � �ب ��دالت وال� ��رس� ��وم ع�ل��ى
دفعتني (قسطني) ضمن املهلة املحددة.
مالحظة :نشر هذا االعالن في العدد 27
من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ
.2011/6/9
مؤسسة مياه لبنان الشمالي
إعالن
ُ
ت �ع �ل ��م امل ��دي ��ري ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�أم ��ن ال �ع ��ام
امل��واط �ن�ين وال��رع��اي��ا ال �ع��رب واالج��ان��ب
امل�ق�ي�م�ين ع�ل��ى االراض � ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ان��ه
ح� ��رص� ��ًا م �ن �ه��ا ع� �ل ��ى ت �س �ه �ي��ل اس� �ت�ل�ام
معامالتهم
س� �ت� �ق ��وم امل � ��راك � ��ز االق �ل �ي �م �ي ��ة ب�ت�س�ل�ي��م
ج � � ��وازات ال �س �ف��ر ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة واق ��ام ��ات
ال� �ع ��رب واالج� ��ان� ��ب امل �ن �ج ��زة ف �ق��ط ال��ى
اصحابها بعد انتهاء ال��دوام الرسمي
لغاية الساعة السابعة م�س� ً
�اء م��ن اي��ام
العمل العادية.
عنوان األمن العام على شبكة االنترنت:
www.General-security.gov.lb
إعالن
ت�ع�ل��ن ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ب ��أن م�ه�ل��ة تقديم
ال � �ع � ��روض ال� �ع ��ائ ��د الس �ت �ئ �ج ��ار م�ك�ت��ب
لقسم سير الضنية ،موضوع استدراج
ال � � �ع� � ��روض رق � � ��م ث4د 3960/ت ��اري ��خ
 ،2011/5/6قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2010/7/22عند نهاية ال��دوام الرسمي

.11.00
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال�ع��روض امل��ذك��ور اع�ل�اه ال�ح�ص��ول على
نسخة م��ن دف�ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
ال ��دي ��وان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ام ��ان ��ة ال �س��ر ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ط��اب��ق 12
(غ��رف��ة  ،)1223م�ب�ن��ى ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ـــــ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/50ل.ل.
ع�ل�م��ًا ب��أن ال �ع��روض ال �ت��ي س�ب��ق وت�ق��دم
ب �ه��ا ب �ع��ض امل � ��وردي � ��ن ال ت� � ��زال س��اري��ة
املفعول وم��ن املمكن في مطلق االح��وال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر ـــــ الطابق
« »12ـــــ املبنى املركزي.
بيروت في 2011/6/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس ايلي سعاده
التكليف 924
إعالن
ع ��ن ت �م��دي��د ف� �ت ��رة اس �ت �ق �ب��ال ال �ع ��روض
للمزايدة العمومية
الخ� �ت� �ي ��ار امل� ��ان� ��ح وامل �س �ت �ث �م��ر مل �ش��روع
م��رك��ز انمائي ف��ي ب�ل��دة شمع م�م� ّ�ول من
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
ي �ع �ل ��ن ات� � �ح � ��اد ب � �ل ��دي ��ات ق � �ض� ��اء ص ��ور
ع ��ن ت �م��دي��د ف� �ت ��رة اس �ت �ق �ب��ال ال �ع ��روض
ل� �ل� �م ��زاي ��دة ال �ع �م��وم �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ج��ري �ه��ا
الخ� �ت� �ي ��ار امل� ��ان� ��ح وامل �س �ت �ث �م��ر مل �ش��روع
مركز إنمائي ف��ي بلدة شمع م�م� ّ�ول من
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
مل ��دة ش�ه��ر إض��اف��ي ب�ح�ي��ث ت�ص�ب��ح آخ��ر
م �ه �ل��ة ل �ت �ق��دي��م ال � �ع� ��روض ي� ��وم االث �ن�ي�ن

ال��واق��ع ف��ي  18تموز  2011عند الساعة
الحادية عشرة ظهرًا.
ت� �ف ��ض ال� � �ع � ��روض ف � ��ي ج �ل �س ��ة خ��اص��ة
ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة ظ�ه�رًا م��ن نفس
اليوم في  18تموز 2011
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
عبد املحسن الحسيني
إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م�ن��اق�ص��ة ع�م��وم�ي��ة وف��ق دف�ت��ر ال�ش��روط
الخاص بـ«تجهيز خط تغذية في منطقة
عبرا القديمة» .يمكن االطالع على ملف
ّ
التلزيم وتسلم نسخة عنه ضمن الدوام
ف��ي م�ك�ت��ب م�ص�ل�ح��ة ال�ص�ف�ق��ات ف��ي ش.
ب �ش��اره ال� �خ ��وري ،ب �ن��اي��ة غ �ن��اج��ه ،ط ،4
م�ق��اب��ل دف��ع مبلغ  /250.000/ل.ل .إل��ى
ص �ن��دوق امل�ص�ل�ح��ة ل �ق��اء إي �ص��ال .ت�ق� ّ�دم
ال�ع��روض باليد إل��ى القلم امل��رك��زي على
العنوان نفسه حتى الساعة  12من قبل
ّ
ظهر يوم  ،2011/7/12وتفض العروض
ف��ي جلسة علنية تعقد ف��ي ال�س��اع��ة 10
من اليوم التالي لتقديم العروض على
العنوان نفسه.
املدير العام بالتكليف
علي عبود
التكليف 903
إعالن بيع سيارة
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2011/15
تباع باملزاد العلني االربعاء 2011/7/6
ال �ث��ان �ي��ة وال �ن �ص��ف ب �ع��د ال �ظ �ه��ر س �ي��ارة
امل� �ن� �ف ��ذ ع �ل �ي �ه �م��ا ع� �ل ��ي ح� �س�ي�ن ال �ع �ل��ي
وس �م �ي��ح اح �م��د خ �ل �ي��ل م ��ارك ��ة ب ام ف
 330 CI COUPEم� ��ودي� ��ل  2002رق ��م
ً
/181347ص املحجوزة تحصيال لدين
ش ��رك ��ة ك ��اب �ي �ت ��ال ف �ي �ن��ان��س ك��وم �ب��ان��ي
ش.م.ل .وكيلتها املحامية ماري شهوان
البالغ  $/15312/عدا اللواحق واملخمنة
ب �م �ب �ل��غ  $/7000/وامل� �ط ��روح ��ة ب�م�ب�ل��غ
 $/6000/أو ما يعادله بالعملة الوطنية
ورس ��وم امليكانيك ه��ي /240.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل � �ح� ��دد ال� � ��ى م � � ��رأب س� �ي ��ري ��اك ب� �ي ��روت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا ق ��رب االط �ف��ائ �ي��ة م�ص�ح��وب��ًا
ً
بالثمن نقدًا أو شيكًا مقبوال و %5رسمًا
بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
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