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◄
إعالن
تعلن امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�لام��ن ال �ع��ام عن
اف�ت�ت��اح وب��دء العمل ف��ي م��رك��ز أم��ن عام
إق �ل �ي �م��ي واق � ��ع ف ��ي ب �ل��دة دي� ��ر االح �م��ر/
ق �ض��اء ب�ع�ل�ب��ك وذل � ��ك اع �ت �ب ��ارًا م ��ن ي��وم
االثنني الواقع فيه .2011/12/19
يتم قبول طلبات اللبنانيني واألجانب
املقيمني في البلدات الواقعة ضمن نطاق
عمل امل��رك��ز وه��ي« :دي��ر األح�م��ر ،صفرا،
عيناتا ،الرام ،اليمونة ،السعيدة ،نبحا،
ال �ع�ل�اق ،ب��رق��ا ،دار ال��واس �ع��ة ،ال ��زرازي ��ر،
ال�ف�لاوي ،ال�ق��دام ،قرحا ،ب�ش��وات ،مزرعة
أب� ��و ص �ل �ي �ب��ي ،ش �ل �ي �ف��ا ،م ��زرع ��ة ال �س �ي��د،
بوداي ،مزرعة بيت مطر ،بتدعي ،وادي
الزين ،الكنيسة ،ريحا».
عنوان االمن العام على شبكة االنترنت:
www.general-security.gov.lb
إعالن
ت�ع�ل��ن وزارة امل��ال �ي��ة أن �ه��ا وض �ع��ت قيد
التحصيل ج ��داول التكليف األساسية
ال�ص��ادرة بضريبة ال��دخ��ل على األرب��اح
التجارية والصناعية وغير التجارية ـــــ
الباب األول للمكلفني على أساس الربح
ّ
املقدر في محافظة لبنان الجنوبي عن
إيرادات  2010تكليف .2011
إن امل�ك�ل�ف�ين أص �ح��اب ال �ع�لاق��ة ال��ذي��ن ال
ي� �س ��ددون ال �ض��ري �ب��ة امل �ت��وج �ب��ة عليهم
ك��ام�ل��ة خ�ل�ال م�ه�ل��ة ش�ه��ري��ن م��ن ت��اري��خ
ن �ش��ر ه � ��ذا اإلع� �ل ��ان ف ��ي ع � ��دد ال �ج��ري��دة
الرسمية ال��ذي سيصدر ف��ي  22كانون
األول  2011ي�ت�ع��رض��ون ل�غ��رام��ة ق��دره��ا
واحد في املئة ( )%1من مقدار الضريبة
عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر
ً
شهرًا كامال.
ت �ب��دأ م�ه�ل��ة االع� �ت ��راض ع �ل��ى ال�ض��ري�ب��ة
امل��ذك��ورة امل �ح��ددة بشهرين اع�ت�ب��ارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا اإلعالن أي
في  23كانون األول  2011وتنتهي في 23
شباط  2012ضمنًا.
مع اإلشارة إلى أنه يتوجب على املكلفني
بضريبة الدخل على أساس الربح ّ
املقدر
ً
وع� �م�ل�ا ب��أح �ك��ام امل ��ادت �ي�ن  29و 30م��ن
ال �ق��ان��ون رق ��م  44ت��اري��خ 2008/11/11
(ق ��ان ��ون اإلج� � � ��راءات ال �ض��ري �ب �ي��ة) مسك
السجالت املحاسبية امل�ح��ددة بموجب
ق � ��رار وزي � ��ر امل��ال �ي��ة رق ��م  1/453ت��اري��خ
.2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2004
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2011/1308 :
املنفذ :يعقوب حبيب جريج الخوري ـــــ
وكيله املحامي كميل مطر.
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه :أس �م��ا وع �ف �ي �ف��ة ال �خ��وري
الياس ـــــ مجهولتي اإلقامة.
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :اس �ت �ن��اب��ة م��ن دائ ��رة
ت�ن�ف�ي��ذ ط��راب �ل��س رق ��م  2011/26ت��اري��خ
 2011/7/14ب �م �ت��اب �ع��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ ع�ل��ى
العقار  768رحبة عن طريق طرحه للبيع
ب��امل��زاد العلني أم��ام ال�ع�م��وم بموضوع
إزالة شيوع.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ك��ام��ل ال�ع�ق��ار  768رح�ب��ة ه��و ك�ن��اي��ة عن
ب �ن��اء ق��دي��م ال �ع �ه��د غ �ي��ر ص��ال��ح للسكن
م��ؤل��ف م��ن ط��اب�ق�ين وم��ن ال �خ��ارج حجر
صخري قديم مسقوف بالقرميد القديم
امل� �ه� �م ��ل .واألرض � � � ��ي ك �ن ��اي ��ة ع� ��ن أرب �ع ��ة
م �خ��ازن واج�ه�ت�ه��م ع�ل��ى ال �ط��ري��ق ال�ع��ام
ول �ل �ج �ه��ة ال�خ�ل�ف�ي��ة م ��ن ال �ب �ن��اء غ��رف�ت�ين
ودار وف ��رن ��دا وغ��رف��ة ج��ان�ب�ي��ة وي��وج��د
درج ح �ج��ري ي ��ؤدي إل ��ى ال �ط��اب��ق األول
ويحتوي دار وغرفتني وشرفة مساحته:
1635م ،2يحده غربًا :طريق ومجرى ماء
عام ،شرقًا :العقار  735ومجرى ماء عام،
ً
شماال :العقار  735وطريق ومجرى ماء
جنوبًا :مجرى ماء عام.
تاريخ قرار الحجز ،2011/1/18 :تاريخ
تسجيله في السجل العقاري2011/3/2 :
التخمني والطرح.$134250 :
م ��وع ��د امل � ��زاي � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا :ال �خ �م �ي��س

إعالنات رسمية

 2012/1/19ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة صباحًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
ل �ل��راغ��ب ب��ال��دخ��ول ب��امل��زاي��دة دف ��ع مثل
ب��دل ال�ط��رح امل�ق��رر ن�ق�دًا أو تقديم كفالة
ق��ان��ون�ي��ة واف �ي��ة وات �خ��اذ م�ح��ل إلق��ام�ت��ه
ضمن نطاق دائ��رة تنفيذ حلبا إذا كان
مقيمًا خارجها وإال عد قلم هذه الدائرة
مقامًا مختارًا له ودفع عالوة على البدل
مبلغ مليون ل.ل .كنفقات أم��ان��ة باسم
دائ��رة تنفيذ حلبا وعلى ال�ش��اري رسم
الداللة واإلحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2011/1368 :
امل�ن�ف��ذ :ح�ن��ا اب��راه �ي��م خنيزير ـــــ وكيله
املحامي كميل مطر.
املنفذ عليه :هيالنة ونجيبة سعد سابا
ـــــ مجهولتي اإلقامة.
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :اس �ت �ن��اب��ة م��ن دائ ��رة
ت�ن�ف�ي��ذ ط��راب �ل��س رق ��م  2011/27ت��اري��خ
 2011/7/26ب �م �ت��اب �ع��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ ع�ل��ى
ال� �ع� �ق ��ار /818رح� � �ب � ��ة ع ��ن ط ��ري ��ق ب�ي�ع��ه
ب��امل��زاد العلني أم��ام ال�ع�م��وم بموضوع
إزالة شيوع.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ك��ام��ل ال �ع �ق��ار /818رح � �ب� ��ة وه ��و ع �ب��ارة
ع ��ن أرض س �ق��ي س �ل �ي��خ ت � ��زرع ح �ب��وب،
مساحته/775 :م ،2يحده العقارات غربًا
ً
وش� �م ��اال 133 :و 134وط��ري��ق وم �ج��رى
م ��اء ع ��ام ،ش��رق��ًا وج �ن��وب��ًا 819 :وط��ري��ق
ومجرى ماء عام.
ت��اري��خ تسجيله ف��ي ال�س�ج��ل ال �ع �ق��اري:
2011/3/2
التخمني والطرح$11625 :
م ��وع ��د امل � ��زاي � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا :ال �خ �م �ي��س
 2012/2/2الساعة  10.00صباحًا أمام
رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
ل �ل��راغ��ب ال ��دخ� ��ول ب ��امل ��زاي ��دة دف� ��ع م�ث��ل
ب��دل ال�ط��رح امل�ق��رر ن�ق�دًا أو تقديم كفالة
ق��ان��ون�ي��ة واف �ي��ة وات �خ��اذ م�ح��ل إلق��ام�ت��ه
ضمن نطاق دائ��رة تنفيذ حلبا إذا كان
مقيمًا خارجها وإال عد قلم هذه الدائرة
مقامًا مختارًا له ودفع عالوة على البدل
مبلغ مليون ل.ل .كنفقات أم��ان��ة باسم
دائ��رة تنفيذ حلبا وعلى ال�ش��اري رسم
الداللة واإلحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
في املعاملة التنفيذية رقم 2011/321
طالب التنفيذ :حسن حسني
امل�ن�ف��ذ عليهم :ورث ��ة ح�س�ين ع�ل��ي أحمد
م�م�ث�ل�ين :ب�م�خ�ت��ار ك�ف��رم��ان م�ح�م��د علي
صالح
ال � �س � �ن� ��د ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي :ح � �ك� ��م م �ح �ك �م��ة
ب ��داي ��ة ال�ن�ب�ط�ي��ة رق ��م  2011/86ت��اري��خ
 2011/10/25واملنتهي ال��ى اع�لان عدم
ق��اب �ل �ي��ة ال �ع �ق��ار رق� ��م  2591م ��ن منطقة
ك� �ف ��رم ��ان ال� �ع� �ق ��اري ��ة ل �ل �ق �س �م��ة ال�ع�ي�ن�ي��ة
وب��ال�ت��ال��ي ط��رح��ه للبيع ب��امل��زاد العلني
الثمن بني املستدعي واملستدعى ضدهم
ً
وفقًا للمبالغ امل�ح��ددة تفصيال في منت
ال �ح �ك��م واع �ت �ب��ار ت �ق��ري��ر ال�خ�ب�ي��ر لبيب
وهبة جزءًا من الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2011/11/29 :
تاريخ تبليغ االنذار2011/12/1 :
العقار املوصوف 2400 :سهم من العقار
 2591من منطقة كفرمان العقارية
عبارة عن ارض منحدرة مزروعة حديثًا
ب��اش�ج��ار ال�ص�ن��وب��ر وه��و م�ح�ب��وس عن
الطريق العام وغير متصل ب��اي طريق
ويفصله عن الطريق العام عدة عقارات
م �س��اح �ت ��ه 2250 :م 2ال � �ف� ��ان وم��اي �ت��ان
وخمسون مترًا مربعًا
ال�ت�خ�م�ين 45000 :د.أ .خمسة وارب �ع��ون
الف دوالر اميركي
الطرح 45000 :د.أ .خمسة واربعون الف
دوالر اميركي
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة

►

مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال��واق��ع ف�ي��ه  2012/2/2ال�س��اع��ة 11.30
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال�ع�ق��ار امل��وص��وف اع�ل�اه ،فعلى ال��راغ��ب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
ل��ه ضمن نطاقها واال ع� ّ�د قلمها مقامًا
ً
م �خ �ت��ارًا ل��ه م��ا ل��م ي �ك��ن م �م �ث�لا ب�م�ح��ام،
وع �ل �ي��ه االط �ل��اع ع �ل��ى ق �ي��ود ال�ص�ح�ي�ف��ة
ال�ع�ي�ن�ي��ة ل�ل�ع�ق��ار امل �ط��روح ودف ��ع الثمن
وال��رس��وم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
حلمي رمال
إعالن
ت�ع�ل��ن وزارة امل��ال �ي��ة ان �ه��ا وض �ع��ت قيد
التحصيل ج ��داول التكليف االساسية
ال�ص��ادرة بضريبة ال��دخ��ل على االرب��اح
التجارية والصناعية وغير التجارية ـ
الباب االول للمكلفني على اساس الربح
امل�ق��در ف��ي محافظة بعلبك ـ الهرمل عن
ايرادات  2010تكليف .2011
ان امل�ك�ل�ف�ين اص �ح��اب ال �ع�لاق��ة ال��ذي��ن ال
ي � �س ��ددون ال �ض��ري �ب��ة امل �ت��وج �ب��ة ع�ل�ي�ه��م
كاملة خالل مهلة شهرين من تاريخ نشر
ه��ذا االع�ل�ان ف��ي ع��دد الجريدة الرسمية
الذي سيصدر في  22كانون االول 2011
يتعرضون ل�غ��رام��ة ق��دره��ا واح��د باملئة
( )%1م��ن م�ق��دار الضريبة ع��ن ك��ل شهر
ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ت �ب��دأ م �ه �ل��ة االع � �ت� ��راض ع �ل��ى ال�ض��ري�ب��ة
امل��ذك��ورة امل �ح��ددة بشهرين اع�ت�ب��ارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن اي
في  23كانون االول  2011وتنتهي في 23
شباط  2012ضمنًا.
مع االشارة الى انه يتوجب على املكلفني
ب �ض��ري �ب��ة ال� ��دخ� ��ل ع �ل ��ى اس� � ��اس ال ��رب ��ح
ً
امل �ق��در وع �م�لا ب��اح�ك��ام امل��ادت�ي�ن  29و30
من القانون رقم  44تاريخ 2008/11/11
(ق ��ان ��ون االج � � � ��راءات ال �ض��ري �ب �ي��ة) مسك
ال�س�ج�لات املحاسبية امل �ح��ددة بموجب
ق � ��رار وزي � ��ر امل��ال �ي��ة رق� ��م  1/453ت��اري��خ
2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2026
إعالن
حضرة السيد شوقي انيس رافع
ملك العقار  22/968ـ  28رأس بيروت
العنوان :شارع حسني بدر دمشقية
املوضوع :ازالة مخالفات بناء
امل� � ��رج� � ��ع :ال � �ك � �ت� ��اب رق � � ��م  7895ت ��اري ��خ
2011/5/4
واملعاملة رقم  2011/1625أش.
باإلشارة الى املوضوع واملرجع اعاله،
وب � �ع ��د ال� �ك� �ش ��ف امل� �ح� �ل ��ي ال � � ��ذي اج ��رت ��ه
االدارة البلدية على العقار رقم 22/968
ـ  28رأس بيروت تبني انه تم استحداث
داخون كبير يتصل باملطبخ في الطابق
ال�س�ف�ل��ي االول وي�م��ر ع�ب��ر امل ��رأب ضمن
القسم املشترك وعبر الفسحة الخلفية
في الطابق االرض��ي ليصل ال��ى السطح
االخير ،كما تبني ان��ه تم وض��ع ط��اوالت
وك ��راس ��ي ض �م��ن ال �ت��راج��ع ف ��ي االق �س��ام
امل �ش �ت��رك��ة ف ��ي ال �ط��اب��ق االرض� � ��ي وذل ��ك
بدون ترخيص.
وب �م��ا ان ه ��ذا ال��وض��ع م�خ��ال��ف ل�ق��ان��ون
البناء.
ل � ��ذل � ��ك ن � ��ذك � ��رك � ��م ب � �م� ��وج� ��ب امل� � � � � ��ادة 23
م � ��ن ق � ��ان � ��ون ال � �ب � �ن ��اء رق� � ��م  646ت ��اري ��خ
 2004/12/11ب��وج��وب ازال ��ة املخالفات
امل �ن ��وه ع�ن�ه��ا اع�ل��اه وذل� ��ك ض �م��ن مهلة
خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغكم هذا
االنذار ،وتحت اشراف مهندس مسؤول
وبعد اتخاذ كافة االجراءات الالزمة ملنع
الخطر عن العمال والغير.
واذا ل ��م ت �ف �ع �ل��وا ض �م��ن امل �ه �ل��ة امل�ع�ط��اة
لكم ستقوم االدارة ب��ات�خ��اذ اإلج ��راءات
الالزمة وفقًا للقوانني واالنظمة املرعية
االجراء.
تبليغات:

ـ م��ال��ك ال �ع �ق��ار رق ��م  22/968ـ  28رأس
بيروت
السيد شوقي رافع
ـ جمعية مالكي االقسام املشتركة
بيروت في 2011/5/13
محافظ مدينة بيروت بالتكليف
ناصيف قالوش
التكليف 2036
إعالن
تلزيم تقديم اج�ه��زة وم �ع��دات مخبرية
وم �ع �ل��وم��ات �ي��ة وم �ف��روش��ات ل� ��زوم كلية
الهندسة (الفرع الثاني)
ت �ج��ري ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات ف��ي ال�ج��ام�ع��ة
اللبنانية مناقصة ع��ام��ة لتلزيم تقديم
اج �ه��زة وم �ع��دات م�خ�ب��ري��ة ومعلوماتية
ومفروشات ل��زوم كلية الهندسة (الفرع
الثاني) على اساس سعر يقدمه العارض.
وذلك في مبنى االدارة املركزية للجامعة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ـ امل �ب �ن��ى ال ��زج ��اج ��ي م�ق��اب��ل
املتحف الوطني
ال � �س� ��اع� ��ة ال � �ح� ��ادي� ��ة ع � �ش� ��رة وال �ن �ص ��ف
( )11.30م��ن ي ��وم ال�ج�م�ع��ة ال ��واق ��ع فيه
الثالث عشر  13/من شهر كانون الثاني
سنة  ،2012لصالح الجامعة اللبنانية ـ
كلية الهندسة (الفرع الثاني)
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال �ح �ص��ول ع�ل�ي��ه ل ��دى ال �ع �ن ��وان :كلية
الهندسة (الفرع الثاني)
مكتب السيد/ة :زانه نعمه
ي� �ج ��ب ان ت� �ص ��ل ال � � �ع� � ��روض وط� �ل� �ب ��ات
االش�ت��راك في املناقصة ال��ى قلم الدائرة
االداري� ��ة املشتركة ف��ي رئ��اس��ة الجامعة
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
الخميس الواقع فيه  2012/1/12وذلك
اثناء الدوام الرسمي.
بيروت في 9 :كانون االول 2011
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسني
التكليف 2009
إعالن
ع ��ن م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة ل �ت �ل��زي��م ت��أم�ين
م� � �ف � ��روش � ��ات م� �ع ��دن� �ي ��ة وخ� �ش� �ب� �ي ��ة ف��ي
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ي� �ج ��ري ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط �ن ��ي ل�ل�ض�م��ان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ش� ��ارع ب �غ ��داد ـ ك��ورن �ي��ش امل ��زرع ��ة في
تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس
ال� ��واق� ��ع ف �ي ��ه  2011/12/29م �ن��اق �ص��ة
ع �م ��وم �ي ��ة ل �ت �ل ��زي ��م ت� ��أم �ي�ن م� �ف ��روش ��ات
معدنية وخشبية.
ي �م �ك��ن االط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى دف � �ت ��ر ال � �ش� ��روط
امل � ��وض � ��وع ل � �ه� ��ذه ال� �غ ��اي ��ة ف� ��ي م �ك��ات��ب
املديرية االدارية للصندوق خالل اوقات
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 ال�ع��رض،
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من اخ��ر ي��وم عمل يسبق املوعد املحدد
الجراء املناقصة العمومية.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة
امل� � ��ذك� � ��ورة اع� �ل ��اه او ي� �ص ��ل ب� �ع ��د امل� ��دة
املحددة.
بيروت في 16 :كانون االول 2011
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2032
اعالن
ب �ي��ع س �ي��ارة ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة ص� ��ادر عن
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات ف��ي
بيروت برئاسة القاضي جورج اوغست
عطية
عدد 2008/546
تباع باملزاد العلني الثلثاء 2012/1/3
ال �ث ��ان �ي ��ة ظ� �ه� �رًا س � �ي� ��ارة امل �ن �ف ��ذ ع�ل�ي�ه��ا
دالل علي داي��خ م��ارك��ة ب ام ف  X5رقم
/115906/ص م��ودي��ل  2000املحجوزة
ً
ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن ال�ب�ن��ك االه �ل��ي ال��دول��ي
ش.م.ل .وكيلته املحامية م��اري شهوان
ال� �ب ��ال ��غ /16717/د.أ .ع� � ��دا ال� �ل ��واح ��ق
واملخمنة بمبلغ  $/11232/واملطروحة

ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة ب�م�ب�ل��غ  $/8000/او ما
ي �ع��ادل��ه ب��ال�ع�م�ل��ة ال��وط �ن �ي��ة وان رس��وم
امليكانيك تبلغ /2.652.000/ل.ل .فعلى
ال� ��راغ� ��ب ب ��ال� �ش ��راء ال� �ح� �ض ��ور ب��امل��وع��د
املحدد ال��ى م��رأب طبارة بيروت قريطم
ش� � ��ارع م� � ��دام ك� � ��وري ق � ��رب ال �ص �ن��وب��رة
ً
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيكًا مقبوال
و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
اسامة حمية
تبليغ مجهول املقام
م �ح �ك �م��ة اي � � �ج� � ��ارات ب� � �ي � ��روت ب ��رئ ��اس ��ة
ال �ق��اض��ي ام� �ي ��ره ص �ب ��ره ت ��دع ��و م� ��ارون
واب ��راه� �ي ��م ب ��ول ��س اب� ��ي ن �ج��م ل�ح�ض��ور
ج �ل �س��ة  2012/2/15واس � �ت�ل��ام اوراق
الدعوى  2011/776الرامية ال��ى اسقاط
حق املدعى عليهما بالتمديد القانوني
واخالئهما املأجور في الطابق االرضي
من العقار /2202االشرفية.
رئيس القلم
سامر طه
اعالن
صادر عن محكمة صور املدنية العقارية
رقم الدعوى2011/677 :
غرفة الرئيس املنتدب بالل بدر
تدعو ه��ذه املحكمة املدعى عليه محمد
علي شور من طورا واملتواري عن االنظار
للحضور الى قلم هذه املحكمة الستالم
استحضار الدعوى ومرافقاتها املقامة
من املدعي علي محمد عطوي بواسطة
وكيله املحامي علي بشروش بموضوع
ف� �س ��خ ع� �ق ��د ب� �ي ��ع وع � � ��دم ن� �ف ��اذ ت �ص��رف
بالعقار رق��م  /83ط��ورا او ارس��ال ممثل
او وكيل قانوني عنه خالل عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال اعتبر كل تبليغ له
في قلمها قانونيًا.
رئيس القلم
احمد جباعي
اعالن قضائي
تدعو محكمة ايجارات بيروت برئاسة
القاضي ندين مشموشي امل��دع��ى عليه
وج� �ي ��ه امل� � �ع � ��روف ب ��اس ��م اي� �ل ��ي ش �ك��ري
ال� �ش� �م ��ال ��ي ل� �ح� �ض ��ور ج �ل �س��ة ال� �ث�ل�اث ��اء
 2011/2/21واس� �ت�ل�ام اوراق ال��دع��وى
 2008/1252امل �ق��ام��ة م��ن ش��رك��ة ال�ب�ي��ت
العقاري ش.م.ل .وكيلها املحامي عبده
لحود والرامية ال��ى اسقاط حق املدعى
ع�ل�ي��ه ب��ال�ت�م��دي��د ال�ق��ان��ون��ي ف��ي امل��أج��ور
الكائن ف��ي الطابق ال�س��ادس م��ن العقار
/1288ال � � �ب � ��اش � ��ورة ال� �ع� �ق ��اري ��ة وال ��زام ��ه
باالخالء.
رئيس القلم
سامر طه
انذار
ص��ادر ع��ن محكمة االم ��ور املستعجلة ـ
بيروت
بتاريخ  ،2011/12/10صدر عن حضرة
ق��اض��ي االم� ��ور امل�س�ت�ع�ج�ل��ة ف��ي ب�ي��روت
ق � � ��رار ق� �ض ��ى ب� ��اب�ل��اغ ل �ط �ي �ف��ة ج��رج��س
ال �ح �م��وي م �ج �ه��ول م �ح��ل االق ��ام ��ة ب��دف��ع
مبلغ /4.354.000/ل.ل .ارب �ع��ة ماليني
وثالثماية وارب�ع��ة وخمسون ال��ف ليرة
لبنانية.
عن املأجور الذي يشغله في العقار رقم
/4944/م �ن �ط �ق��ة االش��رف �ي��ة م�ل��ك توفيق
ال�ح��ارات��ي وذل��ك ع��ن ال�ف�ت��رة امل�م�ت��دة من
 2007/1/1ولغاية  2011/12/31وذل��ك
ضمن مهلة شهرين من اتمام اج��راءات
ال �ن �ش��ر وال �ل �ص��ق ،س �ن �دًا ل �ل �م��ادة /10/
عشرة من قانون  ،92/160تحت طائلة
اسقاط الحق بالتمديد.
رئيس القلم
محمد دحروج
إعالن
ألم� ��ان� ��ة ال �س �ج��ل ال� �ع� �ق ��اري االول � � ��ى ف��ي
الشمال
طلبت عيشة امل�ص��ري سند تمليك بدل
ضائع للعقار  /300/زوق بحنني
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري بالتكليف

