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الخميس  2شباط  2012العدد 1625

ي�ج��ب ان يتضمن ق�ي�م��ة ال�ض��ري�ب��ة على
القيمة املضافة ،وكل عرض خالفًا لذلك
يعتبر متضمنًا ضمنًا هذه الضريبة.
يمكن االط�لاع واالستحصال على دفتر
ال �ش��روط وم�ل�ح�ق��ات��ه امل��وض��وع�ين ل�ه��ذه
ال �غ��اي��ة وامل �ص��دق�ين وف �ق��ًا ل�لاص��ول لقاء
مبلغ ق��دره /100.000/ل.ل .وذل��ك خالل
اوقات الدوام الرسمي في مركز االتحاد.
بعلبك في 23 :كانون الثاني 2012
رئيس اتحاد بلديات بعلبك
بسام رعد
انذار
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2012/648 :
امل� �ن� �ف ��ذ :غ � � ��ازي ح �س ��ن ال �ح �ل �ب��ي وك �ي �ل��ه
املحامي احمد الرجب
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه ـ امل �ط �ل��وب اب�ل�اغ ��ه :سعيد
انيس الخوري مجهول االقامة
ب��االس�ت�ن��اد ال��ى اق ��رار بيع م�خ��زن منظم
ل��دى ال�ك��ات��ب ال�ع��دل ف��ي ط��راب�ل��س محمد
مصطفى يحى ع��دد  1990/1016تاريخ
 1990/3/23وامل �ت �ض �م��ن االق� � ��رار ببيع
امل �ق �س��م رق ��م /5ب م ��ن ال �ع �ق��ار رق ��م 1/6
الشيخ محمد من نقوال وج��ورج وليندا
ونديم انيس متري الخوري الى الشاري
حسني محمد مرعي النابوش.
وب��االس �ت �ن��اد ال ��ى اق � ��رار وب �ي��ع وت��وك�ي��ل
منظم ل��دى ال�ك��ات��ب ال �ع��دل ف��ي طرابلس
جانيت النحاس رق��م  2010/186تاريخ
 2010/2/10واملتضمن البيع من حسني
محمد م��رع��ي ال�ن��اب��وش بموجب ال�ق��رار
املذكور اعاله الى غازي حسن الحلبي.
ّ
أن هذه الدائرة تدعوك للحضور اليها أو
ارس��ال وكيل قانوني من قبلك بموجب
س�ن��د ت��وك�ي��ل ق��ان��ون��ي م �ص��دق الس�ت�لام
االن��ذار التنفيذي ومربوطاته ف��ي مهلة
ع �ش��ري��ن ي��وم��ًا م ��ن ت ��اري ��خ ال �ن �ش��ر ال ��ذي
ي �ص �ب��ح م �ب��رم��ًا ب��ان �ق �ض��اء ع� �ش ��رة اي ��ام
م��ن ت��اري��خ االن ��ذار واذا ل��م تحضر او لم
ً
ت��رس��ل وك �ي�ل�ا ق��ان��ون�ي��ًا م��ن ق�ب�ل��ك ضمن
املهلة املحددة اعاله يتابع بالتنفيذ في
ه��ذه امل�ع��ام�ل��ة وف�ق��ًا ل�لاص��ول القانونية
وت�س�ج�ي��ل امل�ق�س��م رق ��م /5ب م��ن ال�ع�ق��ار
 1/6الشيخ محمد على اسم املنفذ غازي
ح�س��ن ال�ح�ل�ب��ي وي �ج��ري اب�ل�اغ��ك جميع
االوراق بواسطة رئيس القلم.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
إعالن تلزيم
ت�ع�ل��ن امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ�ي��ة
والكهربائية ،أنه ً
بناء ملوافقة وزير الطاقة
واملياه بتاريخ  2012/1/20على تخفيض
مدة االعالن الى خمسة أيام ،اجراء تلزيم
ب��واس�ط��ة اس �ت��دراج ع��روض على أس��اس
تقديم أسعار لتنفيذ مشروع تأهيل أقنية
ري في بلدة حمانا ـ قضاء بعبدا.
ت � �ج� ��ري ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ل ��زي ��م ف � ��ي ال �س ��اع ��ة
العاشرة والنصف من يوم االثنني الواقع

في .2012/2/20
فعلى املتعهدين املصنفني ف��ي ال��درج��ة
ال ��راب� �ع ��ة ع �ل��ى األق� � ��ل ل �ت �ن �ف �ي��ذ ص �ف �ق��ات
األشغال املائية الراغبني باالشتراك بهذا
ال�ت�ل��زي��م ت�ق��دي��م ع��روض �ه��م ق�ب��ل ال�س��اع��ة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
ال �ي��وم امل �ح��دد لجلسة ف��ض 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 عليه
ف ��ي امل ��دي ��ري ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ل� �م ��وارد امل��ائ �ي��ة
وال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة  -م �ص �ل �ح��ة ال� � ��دي� � ��وان -
كورنيش النهر.
بيروت في 30:كانون الثاني 2012
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 228
إعالن تلزيم
ت�ع�ل��ن امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ�ي��ة
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،أن ��ه ب� �ن � ً
�اء مل��واف �ق��ة وزي ��ر
الطاقة واملياه بتاريخ  2012/1/20على
تخفيض م��دة االع�ل�ان ال��ى خمسة أي��ام،
اج��راء تلزيم بواسطة اس�ت��دراج عروض
ع� �ل ��ى أس � � ��اس ت� �ق ��دي ��م أس � �ع � ��ار ل �ت�ن�ف �ي��ذ
مشروع تأهيل أقنية ري في بلدة بزبينا
ـ قضاء عكار.
ت � �ج� ��ري ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ل ��زي ��م ف � ��ي ال �س ��اع ��ة
ال �ت��اس �ع��ة م��ن ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء ال ��واق ��ع في
.2012/2/21
فعلى املتعهدين املصنفني ف��ي ال��درج��ة
ال ��راب� �ع ��ة ع �ل��ى األق� � ��ل ل �ت �ن �ف �ي��ذ ص �ف �ق��ات
األشغال املائية الراغبني باالشتراك بهذا
ال�ت�ل��زي��م ت�ق��دي��م ع��روض �ه��م ق�ب��ل ال�س��اع��ة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
ال �ي��وم امل �ح��دد لجلسة ف��ض 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 عليه
ف ��ي امل ��دي ��ري ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ل� �م ��وارد امل��ائ �ي��ة
وال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة  -م �ص �ل �ح��ة ال� � ��دي� � ��وان -
كورنيش النهر.
بيروت في 30:كانون الثاني 2012
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 231
إعالن مناقصة عمومية
تعلن بلدية ب�ي��روت ع��ن اج��راء مناقصة
ع �م��وم �ي��ة ل �ت �ل��زي��م ص �ي��ان��ة ال �ح��واس �ي��ب
واألجهزة املتممة لها تشمل اليد العاملة
وقطع الغيار لزوم بلدية بيروت.
وذل � � � � ��ك ف � � ��ي ت� � �م � ��ام ال� � �س � ��اع � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة
ع �ش��رة ظ �ه �رًا ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء ال ��واق ��ع فيه
2012/3/13ف� � � � � ��ي م �ق��ر امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط
مدينة بيروت التجاري – شارع ويغان –
الطابق الثاني.
ي �م �ك��ن مل� ��ن ي ��رغ ��ب االش� � �ت � ��راك ف� ��ي ه ��ذه
امل�ن��اق�ص��ة االط�ل��اع ع�ل��ى دف �ت��ر ال �ش��روط
ال�ع��ائ��د ل�ه��ا ف��ي مصلحة ام��ان��ة املجلس

إعالن مللء وظيفة رئيس مجلس إدارة/مدير عام
مؤسسة كهرباء لبنان

يعلن وزير الطاقة واملياه عن فتح املجال مللء وظيفة
رئيس مجلس إدارة/مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان
ويدعو اللبنانيني من أصحاب اإلختصاص والكفاءة أن يتقدموا برتشيحهم لشغل
هذه الوظيفة
ميكن للراغبني بالرتشح لهذه الوظيفة من داخل املالك أو من خارج املالك ،اإلطالع
عىل مهام ومسؤوليات الوظيفة وفقاً ألحكام القانون الصادر باملرسوم رقم 16878
تاريخ  10متوز سنة ( 1964إنشاء مصلحة كهرباء لبنان) ،واملرسوم رقم  4517تاريخ
( 1972/12/13النظام العام للمؤسسات العامة) ،علامً أنه أقر مبدأ التفرغ لرئيس
مجلس إدارة مصلحة كهرباء لبنان مبوجب املرسوم رقم  10345تاريخ  31أيار
.1997
كام ميكن اإلطالع عىل املواصفات والرشوط املطلوبة للتعيني ومللء استامرة الرتشيح
عىل موقع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية عىل صفحة اإلنرتنت التالية:
 www.omsar.gov.lbالرابط (وظائف قيادية عليا يف القطاع العام)
املهلة األخرية الستالم الطلبات :السبت  18شباط 2012
يتم التعاطي مع طلبات الرتشيح برسية تامة
تقترص املقابالت عىل األشخاص املستوفني
ملواصفات ورشوط التعيني استناداً إىل املعلومات الواردة يف اإلستامرة

البلدي (الغرفة  )٢٠٣على العنوان اعاله،
وذلك طيلة اوقات الدوام الرسمي.
ت � ��ودع ال � �ع� ��روض خ�ل��ال اوق � � ��ات ال � ��دوام
الرسمي في الصندوق الخاص املوجود
في مصلحة امانة املجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عشرة من آخ��ر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد الجراء الصفقة.
بيروت في  /28كانون الثاني 2012
محافظ مدينة بيروت بالتكليف
ناصيف قالوش
التكليف 220
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة
الواقع فيه  2012/2/10العاشر من شهر
شباط عام  ،2012يجري مجلس الجنوب
مناقصة عمومية ،لتلزيم أشغال مائية
(تمديد شبكة مياه) في بلدة عربصاليم
ـ ق �ض��اء :النبطية ،ع�ل��ى أس ��اس التنزيل
املئوي.
ي�م�ك��ن للمتعهدين امل�ص�ن�ف�ين ب��ال��درج��ة
األول � � � � ��ى ألش � � �غ � ��ال م ��ائ � �ي ��ة وال� ��راغ � �ب�ي��ن
ب��االش�ت��راك ف��ي ه��ذه املناقصة الحضور
إل� � ��ى اإلدارة أث � �ن � ��اء ال � � � � ��دوام ال ��رس �م ��ي
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى امل�ل��ف ال�ك��ام��ل ل�لأش�غ��ال
ل��دى ق�ل��م امل�ص�ل�ح��ة ال�ف�ن�ي��ة ب�ع��د تسديد
ثمن امللف.
ت��رس��ل ال �ع��روض ب��ال�ب��ري��د امل �ض �م��ون أو
ّ
ّ
وتسجل في
تسلم باليد على أن تصل
ق�ل��م امل��دي��ر ال �ع��ام مل�ج�ل��س ال �ج �ن��وب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 234
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم 2002/374
املنفذ :بنك فرعون وشيحا ش.م.ل وكيله
املحامي مارون زين
املنفذ عليهم 1 :ـ املفلس سمير ابراهيم
ً
بطرس ممثال بوكيل التفليسة املحامي
ّ
الصدي
شوقي
2ـ سميرة س�ل��وم وان ��دره سمير بطرس
وباسم سمير بطرس
املنت ـ املطيلب ـ ملك سمير بطرس
السند التنفيذي :عقدا فتح اعتماد وكشفا
ح �س ��اب وارب � �ع ��ة ع �ق ��ود ت ��أم�ي�ن وزي � ��ادة
ت��أم�ين وس�ت��ة إش �ع��ارات تثبيت أرص��دة
ً
تحصيال ملبلغ /1803869381.15/ل �ي��رة
ل�ب�ن��ان�ي��ة وم�ب�ل��غ /1846456.66/دوالرًا
أميركيًا والفائدة واللواحق.
ت� ��اري� ��خ ق� � � � ��رارات ال� �ح� �ج ��ز2006/3/8 :
و 2006/3/31و2010/7/27
ت ��اري ��خ ت�س�ج�ي�ل�ه��ا ل� ��دى أم ��ان ��ة ال�س�ج��ل
العقاري 2006/4/22 :و2010/8/3
العقارات املطروحة للبيع:
 1ـ القسم  12من العقار  839قرنة شهوان
م ��دخ ��ل ودار م �ق �س��وم وغ ��رف ��ة ض�م�ن�ه��ا
ح�م��ام وغ��رف�ت��ان وح�م��ام وغ��رف��ة جلوس

وم �ط �ب��خ وم �م��ر وغ ��رف ��ة خ� ��دم وخ �ل��اءان
وث �ل��اث ش ��رف ��ات ي �ت �ب��ع ل ��ه ال �ق �س��م  4في
السفلي الثاني املؤلف من غرفة ومطبخ
وخ �ل��اء ول � ��ه م ��وق ��ف س � �ي� ��ارة .م�س��اح�ت��ه
 170م.م .م�ش�غ��ول م��ن امل�ح��ام��ي اب��راه�ي��م
بطرس .يشترك بملكية الحق رقم  1و.3
ب�خ�ص��وص ح �ق��وق االن �ت �ف��اع واالرت �ف��اق
وغ �ي ��ره ��ا راج � ��ع ال �ق �س��م واح � � ��د .ل ��ه ح��ق
استعمال الفسحات بجانبه م��ن القسم
واحد وفقًا لخريطة االفراز .تأمني درجة
أول� � ��ى مل �ص �ل �ح��ة ب �ن ��ك ف� ��رع� ��ون وش �ي �ح��ا
ش.م.ل .قيمة التأمني /500 000 /دوالر
أم �ي��رك��ي .إن ه ��ذا ال �ح��ق خ��اض��ع ل�ن�ظ��ام
م�ل�ك�ي��ة ال �ط��واب��ق .ح �ج��ز اح �ت �ي��اط��ي رق��م
 2003/558ملصلحة فرنسبنك ش.م.ل.
عن تنفيذ بيروت .طلب تنفيذ وتوسيع
حجز تنفذي ع��دد  2003/1620ملصلحة
ف��رن�س�ب�ن��ك ش.م.ل .ع ��ن ت�ن�ف�ي��ذ ب �ي��روت.
حجز احتياطي رقم  2005/47عن تنفيذ
امل�تن ملصلحة بنك ع��ودة ش.م.ل .اف�لاس
ع� ��ن امل �ح �ك �م��ة االب� �ت ��دائ� �ي ��ة ال �ث��ان �ي��ة ف��ي
جبل لبنان رق��م اداري  .2005/13حجز
احتياطي رقم  2002/330عن تنفيذ املنت
مل�ص�ل�ح��ة ب �ن��ك ف��رع��ون وش �ي �ح��ا ش.م.ل.
ّ
حول الحجز االحتياطي رقم 2003/558
ال � ��ى ح �ج��ز ت �ن �ف �ي��ذي رق � ��م 2003/1620
ع��ن ت�ن�ف�ي��ذ ب �ي��روت مل�ص�ل�ح��ة فرنسبنك
ش.م.ل .ح�ج��ز ت�ن�ف�ي��ذي رق ��م 2002/374
ع ��ن ت�ن�ف�ي��ذ امل �ت�ن مل�ص�ل�ح��ة ب �ن��ك ف��رع��ون
وش �ي �ح��ا ش.م.ل .ح �ج��ز رق ��م /1609ت/
 2008ملصلحة محتسبية بعبدا (وزارة
امل��ال�ي��ة) محضر وص��ف رق��م 2002/374
ع ��ن ت�ن�ف�ي��ذ امل �ت�ن مل�ص�ل�ح��ة ب �ن��ك ف��رع��ون
وش �ي �ح��ا ش.م.ل .أل �غ��ي ال �ن �ظ��ام ال�ق��دي��م
واستبدل بالنظام رقم  93/4909تاريخ
 .1993/8/28اش� ��ارة ب�ض��ري�ب��ة تحسني
ب��امل��رس��وم  95/7751راج��ع بملف واح��د
عني عار .حجز احتياطي رقم 2001/471
ملصلحة مارون انطوان عازار عن تنفيذ
املنت.
 2ـ القسم  13من العقار  839قرنة شهوان
مدخل ودار مقسوم وغرفة ضمنها حمام
وغرفتان وحمام وغرفة جلوس ومطبخ
وممر وغرفة خدم وخالء واربع شرفات
وي�ت�ب��ع ل��ه ال�ق�س��م  9ف��ي ال�س�ف�ل��ي الثاني
امل ��ؤل ��ف م ��ن غ��رف��ة وم �ط �ب��خ وخ �ل��اء ول��ه
موقف سيارة .مساحته  177م.م .مشغول
م ��ن امل �ح��ام��ي روج� �ي ��ه ب �ط ��رس وال �س �ي��د
سمير ب�ط��رس .ذات القيود والوقوعات
ك �م��ا ع �ل��ى ال �ق �س��م  12م ��ن ال� �ع� �ق ��ار 839
ق��رن��ة ش �ه��وان اع �ل�اه ب��اس�ت�ث�ن��اء الحجز
االحتياطي رق��م  2001/471وباالضافة
ال��ى حجز احتياطي رق��م  2004/527عن
تنفيذ املنت ملصلحة شركة مؤسسة كرم
عازار وأوالده ش.م.م .ضد سمير بطرس.
 3ـ القسم  16من العقار  977مزرعة بيت
ال�ش�ع��ار م��دخ��ل وم�ط�ب��خ وص��ال��ون ودار
وط� �ع ��ام وخ �ل��اء وغ ��رف ��ة وح� �م ��ام وث�ل�اث
ش��رف��ات ودرج داخ�ل��ي ي��ؤدي ال��ى طابق
علوي يحتوي على مطبخ صغير وثالث
غرف وحمامني وت��راس ع��دد .2مساحته

إعالن مللء وظيفة رئيس مجلس إدارة  /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاين
يعلن وزير الطاقة واملياه عن فتح املجال مللء وظيفة
رئيس مجلس إدارة  /مدير عام املصلحة الوطنية لنهر الليطاين
ويدعو اللبنانيني من أصحاب اإلختصاص والكفاءة أن يتقدموا برتشيحهم لشغل
هذه الوظيفة
ميكن للراغبني بالرتشح لهذه الوظيفة من داخل املالك أو من خارج املالك ،اإلطالع
عىل مهام ومسؤوليات الوظيفة وفقاً ألحكام القانون الصادر بتاريخ 1954/8/14
وتعديالته (إنشاء مصلحة خاصة تدعى املصلحة الوطنية لنهر الليطاين) واملرسوم
رقم  9631تاريخ ( 1996/12/13إضافة مهام إىل املصلحة الوطنية لنهر الليطاين)
والقانون رقم  221تاريخ ( 2000/5/29تنظيم قطاع املياه) ،وكذلك اإلطالع عىل
املواصفات والرشوط املطلوبة للتعيني ومللء إستامرة الرتشيح عىل موقع مكتب وزير
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية عىل صفحة اإلنرتنت التالية:
 www.omsar.gov.lbالرابط (وظائف قيادية عليا يف القطاع العام)
املهلة األخرية الستالم الطلبات :السبت  18شباط 2012
يتم التعاطي مع طلبات الرتشيح برسية تامة
تقترص املقابالت عىل األشخاص املستوفني
ملواصفات ورشوط التعيني استناداً إىل املعلومات الواردة يف اإلستامرة

 230م.م .ب �خ �ص��وص ح �ق ��وق االن �ت �ف��اع
واالرت �ف��اق وغ�ي��ره��ا راج��ع القسم واح��د.
يشترك بملكية الحق املختلف رقم  1و.3
تأمني درج��ة اول��ى ملصلحة بنك فرعون
وشيحا ش.م.ل .قيمة التأمني /500000/
دوالر أم � � �ي� � ��رك� � ��ي .ح � �ج � ��ز اح� �ت� �ي ��اط ��ي
 2001/471ملصلحة مارون انطوان عازار
عن تنفيذ املنت.
ح �ج��ز اح �ت �ي��اط��ي ع ��ن ت�ن�ف�ي��ذ امل �ت�ن ع��دد
 2005/47مل�ص�ل�ح��ة ب �ن��ك ع� ��ودة ش.م.ل.
حجز عقاري ملصلحة مالية جبل لبنان
محتسبية ب�ع�ب��دا رق��م /1611ت.2008/
افالس عن املحكمة االبتدائية الثانية في
جبل لبنان رقم  .2005/13حجز تنفيذي
رق��م  2002/374عن تنفيذ امل�تن ملصلحة
ب �ن��ك ف ��رع ��ون وش �ي �ح��ا ش.م.ل .محضر
وص��ف رق��م  2002/374ع��ن تنفيذ امل�تن
ملصلحة بنك فرعون وشيحا ش.م.ل.
 4ـ القسم  17من العقار  977مزرعة بيت
ال�ش�ع��ار م��دخ��ل وم�ط�ب��خ وص��ال��ون ودار
وط� �ع ��ام وخ �ل��اء وغ ��رف ��ة وح� �م ��ام وث�ل�اث
ش��رف��ات ودرج داخ�ل��ي ي��ؤدي ال��ى طابق
علوي يحتوي على مطبخ صغير وثالث
غرف وحمامني وت��راس ع��دد .2مساحته
 232م.م .ذات ال �ق �ي��ود وال��وق��وع��ات كما
ع�ل��ى ال�ق�س��م  16م��ن ال�ع�ق��ار  977م��زرع��ة
ب �ي��ت ال �ش �ع��ار اع �ل�اه ب��اس�ت�ث�ن��اء ال�ح�ج��ز
االحتياطي رقم .2001/471
قيمة التخمني:
 1ـ القسم  12من العقار  839قرنة شهوان
/187000/دوالر أميركي.
 2ـ القسم  13من العقار  839قرنة شهوان
/194 700/دوالر أميركي.
 3ـ القسم  16من العقار  977مزرعة بيت
الشعار /180 200/دوالر أميركي.
 4ـ القسم  17من العقار  977مزرعة بيت
الشعار /180 100/دوالر أميركي.
بدل الطرح:
 1ـ القسم  12من العقار  839قرنة شهوان
/112 200/دوالر أميركي.
 2ـ القسم  13من العقار  839قرنة شهوان
/ 116 820/دوالرًا أميركيًا.
 3ـ القسم  16من العقار  977مزرعة بيت
الشعار /108 120/دوالرًا أميركيًا.
 4ـ القسم  17من العقار  977مزرعة بيت
الشعار /108 060/دوالرًا أميركيًا.
امل��زاي��دة :ستجري ي��وم الخميس الواقع
فيه  2012/2/16الساعة الحادية عشرة
ص�ب��اح��ًا ام ��ام رئ�ي��س دائ ��رة التنفيذ في
م�ح�ك�م��ة امل �ت��ن .ف �ع �ل��ى راغ � ��ب ال� �ش ��راء أن
ي��ودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو ت�ق��دي��م ك�ف��ال��ة م �ع��ادل��ة وات �خ��اذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة واال ّ
عد قلمها
مقامًا مختارًا له .وخالل ثالثة أيام تلي
االح��ال��ة ،عليه اي ��داع ك��ام��ل ال�ث�م��ن تحت
ط��ائ �ل��ة اع� � ��ادة امل� ��زاي� ��دة ب ��زي ��ادة ال�ع�ش��ر
واال فعلى ع�ه��دت��ه فيضمن ال�ن�ق��ص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن قضائي
ص ��ادر ع��ن امل�ح�ك�م��ة االب �ت��دائ �ي��ة امل��دن�ي��ة
الخامسة في بيروت
غرفة الرئيس بسام املولوي
وعضوية القاضيني :كارال رحال
وميراي مالك
ب�ت��اري��خ  2012/1/12ت�ق��دم امل�س�ت��دع��ون
ليلى ف��ري��د ج�ب��اره وتانيا ام�ي��ل سعاده
ورف��اق �ه �م��ا ب��وك��ال��ة امل �ح��ام �ي�ي�ن ج ��وزف
غصيبة واميل سعادة باستدعاء تسجل
بالرقم  2012/15يطلبون بموجبه:
* شطب اشارة الدعوى رقم 1967/2747
تاريخ 1967/1/24
* شطب اشارة الدعوى رقم 1967/1068
تاريخ 1967/8/16
وذل��ك ع��ن الصحائف العينية لالقسام:
 /4/و /5/و /6/و /7/و /8/و/9/
و /10/و /11/و /12/م��ن ال �ع �ق��ار رق��م
 /47/منطقة املدور العقارية.
ف�ع�ل��ى ك��ل م��ن ل��دي��ه اع �ت ��راض ع�ل��ى ذل��ك
ان يتقدم به الى قلم هذه املحكمة خالل
م�ه�ل��ة ع�ش��ري��ن ي��وم��ًا ت�ل��ي ت��اري��خ النشر
االخير.
رئيس القلم
فضل الله جمعة

