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◄ إعالنات رسمية ►
الخاص على ان تصل هذه العروض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد الجراء املناقصة.
سعر دفتر الشروط  1.500.000ل.ل.
رئيس بلدية الغبيري
محمد سعيد الخنساء
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي محمد مازح
املعاملة التنفيذية 2012/396
ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ :ع �ل��ي س �م �ي��ح رس �ل�ان
بوكالة املحامي علي ايوب
امل � �ن � �ف ��ذ ع � �ل � �ي ��ه :ع� ��اط� ��ف ع � �ب ��د ال � �ه� ��ادي
صيداوي
السند التنفيذي :شيك بقيمة  55500د.أ.
عدا اللواحق والفوائد
املعامالت :تاريخ التنفيذ2012/12/21 :
وتاريخ تبليغ االنذار2013/1/31 :
ت � ��اري � ��خ ق� � � ��رار ال� �ح� �ج ��ز 2012/12/21
وت��اري��خ تسجيله ف��ي ال�س�ج��ل ال�ع�ق��اري
2012/12/22
تاريخ محضر وصف العقار 2013/2/28
وتاريخ تسجيله 2013/3/26
العقار امل��وص��وف 1533.334 :سهمًا من
العقار /1432ال�ن�ب�ط�ي��ة التحتا يحتوي
على بناء مؤلف من ثالثة طوابق
مساحة العقار بكامله 463 :م.2
مساحة الطابق االول  150م 2والثاني
 290م 2والثالث  290م.2
ال� � �ت� � �خ� � �م �ي��ن ل � �ح � �ص � ��ة امل � � �ن � � �ف � ��ذ ع � �ل � �ي� ��ه:
 367.568.909ل.ل.
م��اي �ت��ان وع �ش��رون م�ل�ي��ون وخمسماية
وواحد واربعون الفًا وثالثماية وخمسة
واربعون ليرة لبنانية
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال��واق��ع فيه  2013/6/27الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
اسهم املنفذ عليه في العقار املوصوف
اع�لاه ،فعلى الراغب بالشراء اي��داع بدل
ال �ط��رح ف��ي ق�ل��م ال ��دائ ��رة ب�م��وج��ب شيك
مصرفي منظم المر رئيس دائرة تنفيذ
النبطية وات �خ��اذ م�ح��ل اق��ام��ة ل��ه ضمن
نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
ع�ل��ى ق �ي��ود ال�ص�ح�ي�ف��ة ال�ع�ي�ن�ي��ة للعقار
امل ��ذك ��ور ودف� ��ع ال �ث �م��ن وال ��رس ��وم ضمن
امل�ه�ل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ت�ح��ت ط��ائ�ل��ة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بنت جبيل
ت� �ط ��رح ه � ��ذه ال � ��دائ � ��رة ب� ��امل� ��زاد ال �ع �ل �ن��ي
ب��امل �ع��ام �ل��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة رق � ��م 2003/55
ول � �ل � �م� ��رة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ال� �ع� �ن ��اص ��ر امل� ��ادي� ��ة
مل� ��ؤس � �س� ��ة ت � �ح� ��وي� ��ل ال� � � � � ��ورق ال �ص �ح ��ي
ال �ت �ج��اري��ة ال�ص�ن��اع�ي��ة ال �ع��ائ��دة للمنفذ
عليه ال�ي��اس اي��وب ال�ح��اج والكائنة في
محالت جورج يعقوب الحاج في رميش
ً
ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن امل �ن �ف��ذة ال �ه��ام اس�ك�ن��در
وامل �ش �ت��رك�ين ف��ي ال �ح�ج��ز ف �ي��را اس�ك�ن��در
واب��ري �ت��س رزق وط�ع�م��ة ال�ع�ل��م وال�ي��اس
ج��ري��س وان � �ط� ��وان ع� �ب ��دوش واب��راه �ي��م
س �ع �ي��د وي ��وس ��ف ال � �خ� ��وري وف ��ران �س ��وا
ال �ع �م �ي ��ل وع� �ب ��دال� �ل ��ه ح� � ّ�ي� ��وك وت��وف �ي��ق
طانيوس ويوسف الحاج والياس العلم
ون��زي��ه م�ق� ّ�دم جميعهم بوكالة املحامي
حسن شريم والبالغ  /105468/دوالرًا
أميركيًاَ باالضافة الى الفوائد والرسوم
واللواحق ،واملوجودات هي التالية:
ـــــ ماكينة م�ح��ارم سحب  DCMمخمنة
بمبلغ  65000دوالر اميركي ،بدل الطرح
بعد التخفيض  37050دوالرًا أميركيًا.
ـــــ م��اك�ي�ن��ة رول ت��وال�ي��ت مخمنة بمبلغ
 75000دوالر ام�ي��رك��ي ،ب��دل ال�ط��رح بعد
التخفيض  42750دوالرًا اميركيًا.
ي �ج��ري ال�ب�ي��ع ي ��وم االرب �ع ��اء ال��واق��ع في
 2013/6/5ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة وال�ن�ص��ف
ب �ع��د ال �ظ �ه��ر ف ��ي م �ك��ان وج � ��ود االم � ��وال
املحجوزة ،للراغب في الشراء الحضور

ف��ي امل��وع��د امل �ح��دد ع�ل��ى ال �ع �ن��وان املبني
اع �ل�اه م�ص�ح��وب��ًا ب��ال�ث�م��ن ن �ق �دًا وب��رس��م
داللة خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
نبيل الحاج
إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء املوافق
في  18من شهر حزيران 2013
تجري وزارة االعالم في مركزها الكائن
في الصنائع ـــــ بيروت استدراج عروض
لتغيير كمبريسور ل��زوم ستديو ستة
في مديرية االذاعة اللبنانية.
التأمني املؤقت :مليون ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
ال� � �ع � ��ارض ال � � ��ذي ي� �ح ��ق ل � ��ه االش� � �ت � ��راك:
االش � �خ ��اص ال �ح �ق �ي �ق �ي��ون وامل �ع �ن��وي��ون
ال� ��ذي� ��ن ي� �ت� �ع ��اط ��ون ت � �ج� ��ارة االص � �ن� ��اف
املطلوبة.
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
الشروط الذي يمكن الحصول عليه من
قسم اللوازم في ال��وزارة .يجب ان تصل
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة من يوم االثنني املوافق في
 17من شهر حزيران .2013
بيروت في 20 :أيار 2013
وزير االعالم
وليد الداعوق
التكليف 995
إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة العاشرة من يوم األربعاء املوافق
في  19من شهر حزيران 2013
تجري وزارة االعالم في مركزها الكائن
في الصنائع ـــــ بيروت استدراج عروض
ل �ش��راء ب �ط��اري��ات الج �ه��زة ال �ي��و.ب��ي.اس.
لزوم مديرية االذاعة اللبنانية.
التأمني املؤقت :مليون وخمسماية ألف
ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
ال� � �ع � ��ارض ال � � ��ذي ي� �ح ��ق ل � ��ه االش� � �ت � ��راك:
االش � �خ ��اص ال �ح �ق �ي �ق �ي��ون وامل �ع �ن��وي��ون
ال� ��ذي� ��ن ي� �ت� �ع ��اط ��ون ت � �ج� ��ارة االص � �ن� ��اف
املطلوبة.
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
الشروط الذي يمكن الحصول عليه من
قسم اللوازم في ال��وزارة .يجب ان تصل
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن ي��وم الثالثاء املوافق
في  18من شهر حزيران .2013
بيروت في 20 :أيار 2013
وزير االعالم
وليد الداعوق
التكليف 944
إعالن رقم 2/63
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـــــ امل��دي��ري��ة العامة
ل �ل��زراع��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ع��ن اع � ��ادة اج � ��راء اس �ت��دراج
ع� ��روض ل�ت�ل��زي��م ت �ق��دي��م م �ض �خ��ات رش
م�ب�ي��دات ل��زوم م��دي��ري��ة التنمية الريفية
وال �ث��روات الطبيعية ل�ع��ام  ،2013وذل��ك
في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2013/6/18
الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال� � �ع � ��روض ه� � � ��ذا ،اإلط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى دف �ت��ر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال�ع��ائ��د ل�ه��ذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
ال� ��دي� ��وان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة،
ال �ك��ائ �ن��ة ف ��ي م �ب �ن��ى ال � � � � ��وزارة ،ال �ط��اب��ق
الثالث.
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب��ال �ي��د م �ب��اش��رة ،ع �ل��ى أن ت �ص��ل إل��ى
قلم مصلحة ال��دي��وان ـــــ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت في 2013/5/20
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 952
إعالن تلزيم
ش��راء  25س�ي��ارة ج��دي��دة ـــــ  19سياحية

وس � � ��ت رب� ��اع � �ي� ��ة ال � ��دف � ��ع ل � � � ��زوم وزارة
االقتصاد والتجارة
ال � �س� ��اع� ��ة ال� �ت ��اس� �ع ��ة م � ��ن ي� � ��وم االث� �ن�ي�ن
ال��واق��ع فيه ال��راب��ع وال�ع�ش��رون م��ن شهر
حزيران  ،2013تجري إدارة املناقصات
ف��ي م��رك��زه��ا ال�ك��ائ��ن ف��ي ب�ن��اي��ة بيضون
ـــــ ش ��ارع ب ��وردو ـــــ ال�ص�ن��اي��ع ـــــ ب�ي��روت،
ل �ح �س��اب وزارة االق� �ت� �ص ��اد وال �ت �ج ��ارة
مناقصة تلزيم شراء  25سيارة جديدة ـــــ
 19سياحية وست رباعية الدفع.
ـــــ ال�ت��أم�ين امل��ؤق��ت :ث�لاث��ون مليون ليرة
لبنانية.
ـــــ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت �ق ��دم ال � �ع� ��روض ،وف� ��ق ن �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش��روط ال �خ��اص ،ال ��ذي يمكن االط�ل�اع
وال�ح�ص��ول عليه م��ن مصلحة ال��دي��وان
في وزارة االقتصاد والتجارة.
يجب أن تصل ال�ع��روض إل��ى قلم إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 943
إعالن عن مناقصة عمومية
ف��ي ت �م��ام ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة ظهرًا
من يوم الثالثاء الواقع فيه 2013/6/18
ت �ج ��ري م��ؤس �س��ة م �ي ��اه ب� �ي ��روت وج �ب��ل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
امل �خ �ت ��وم ع ��ائ ��دة ل � �ـ«ش� ��راء م �ج �م��وع��ات
ض� ��خ س �ط �ح �ي��ة اف� �ق� �ي ��ة ل� � ��دى م��ؤس �س��ة
مياه بيروت وجبل لبنان» وفقًا لدفتر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية
وذل ��ك ف��ي امل�ك�ت��ب ال��رئ�ي�س��ي ال�ك��ائ��ن في
شارع سامي الصلح ـــــ ملك الشدراوي ـــــ
بيروت.
ي �م �ك��ن مل� ��ن ي ��رغ ��ب االش� � �ت � ��راك ف� ��ي ه ��ذه
املناقصة االطالع والحصول على دفتر
ال �ش��روط ال�خ��اص ف��ي ال�ط��اب��ق ال�ث��ال��ث ـــــ
املكتب الرئيسي ـــــ شارع سامي الصلح ـــــ
ملك الشدراوي لقاء مبلغ /750.000/ل.ل.
يدفع في صندوق املؤسسة لقاء إيصال
يضم إلى العرض.
تقدم ال�ع��روض باليد إل��ى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
م ��وع ��د اج � � ��راء امل �ن��اق �ص��ة وي ��رف ��ض ك��ل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 949
إعالن
ت �ع �ل��ن ه �ي �ئ��ة إدارة ال �س �ي ��ر واالل � �ي� ��ات
وامل � ��رك� � �ب � ��ات ع � ��ن رغ� �ب� �ت� �ه ��ا ف � ��ي اج� � ��راء
مناقصة عمومية ع��ن طريق اس�ت��دراج
ع � � ��روض ل �ت �ل��زي��م اس � �ت � �ش ��اري مل �ه �م��ات
التشغيل واالش��راف على صيانة نظام
التحكم باشارات املرور ـــــ نظام املراقبة
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ض �م��ن م� �ش ��روع ت�ط��وي��ر
ال�ن�ق��ل ال�ح�ض��ري مل��دي�ن��ة ب �ي��روت ،يمكن
ل �ل ��راغ �ب�ي�ن ف� ��ي االش� � �ت � ��راك ب��امل �ن��اق �ص��ة
ال �ع �م��وم �ي��ة امل ��ذك ��ورة اع �ل��اه ،ال�ح�ص��ول
ع �ل��ى ن �س �خ��ة م ��ن دف �ت ��ر ال � �ش ��روط ل �ق��اء
مبلغ وق��دره مليونان وخمسمئة الف
ل�ي��رة لبنانية ب��واس�ط��ة ش�ي��ك مصرفي
م�س�ح��وب م��ن أح��د امل �ص��ارف التجارية
ل �ص��ال��ح ه �ي �ئ��ة ادارة ال �س �ي��ر واالل �ي ��ات
وامل��رك �ب��ات ،وذل ��ك م��ن ق�ل��م ه�ي�ئ��ة ادارة
السير واالل �ي��ات وامل��رك�ب��ات ال�ك��ائ��ن في
منطقة برج حمود كورنيش النهر قرب
وزارة الطاقة واملياه.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د ال ��ى ق �ل��م هيئة
ادارة السير واالليات واملركبات الكائن
ف��ي منطقة ب��رج حمود كورنيش النهر
ق ��رب وزارة ال �ط��اق��ة وامل� �ي ��اه ،ع�ل�م��ًا ب��أن
آخر موعد لتقديم العروض هو الساعة
الثانية عشرة من نهار الخميس الواقع
في ،2013/6/6
وس�ت�ت��م ج�ل�س��ة ف��ض ال �ع��روض ال�س��اع��ة
العاشرة صباحًا م��ن نهار الجمعة في
 2013/6/7في مبنى هيئة ادارة السير

واالل � �ي� ��ات وامل ��رك� �ب ��ات ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ب��رج
حمود كورنيش النهر.
بيروت في 2013/5/9
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس فرج الله سرور
التكليف 918
إعالن تلزيم
شراء مطبوعات لزوم ادارة الجمارك
بطريقة استدراج عروض
ف� ��ي ت� �م ��ام ال� �س ��اع ��ة ال� �ع ��اش ��رة م� ��ن ي��وم
ال �ث�ل�اث��اء ال ��واق ��ع ف �ي��ه ال �ث��ام��ن ع �ش��ر من
ش�ه��ر ح ��زي ��ران م��ن ال �ع��ام ال �ف�ين وث�لاث��ة
عشر ،تجري مديرية الجمارك العامة في
مركزها الكائن في ساحة رياض الصلح
ـــــ بناية البنك العربي ـــــ الطابق السابع،
دائرة الشؤون املالية ـــــ استدراج عروض
شراء مطبوعات لزوم االدارة.
ال� �ت ��أم�ي�ن امل � ��ؤق � ��ت/5 000 000/ :ل.ل.
(خمسة ماليني ليرة لبنانية).
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 م ��ن دائ� � ��رة ال �ش ��ؤون
املالية ـــــ مديرية الجمارك العامة.
ي �ج��ب ان ت �ص��ل ال� �ع ��روض ال ��ى ال ��دائ ��رة
املذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من
يوم االثنني الواقع فيه السابع عشر من
ش�ه��ر ح ��زي ��ران م��ن ال �ع��ام ال �ف�ين وث�لاث��ة
عشر.
مدير الجمارك العام باالنابة
شفيق مرعي
التكليف 956
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
برئاسة القاضي غادة شمس الدين
باملعاملة التنفيذية رقم 1998/685
ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ال�ب�ن��ك امل�ت�ح��د ل�لاع�م��ال
ش.م.ل .سابقًا وال��ذي اصبح بنك البحر
امل �ت��وس��ط ش.م.ل .ال ��دام ��ج ل�ل�االي��د بنك
ش.م.ل .وكيله املحامي الياس عطا
امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي�ه��م :تفليسة ش��رك��ة صناعة
ال�ب�لاس�ت�ي��ك (ب�ي�ك��و) ق�م�ب��ري��س وش��رك��اه
ع �ص��ام وري� ��اض ع�ب��د ال �ك��ري��م قمبريس
وورثة املرحوم زهير قمبريس وهم عبد
الكريم ،وربيع ووف��اء قمبريس ـــــ هاجر
جبيلي ،ماري صوايا.
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :ع �ق��د ت��أم�ي�ن ع �ق��اري
ب� �ق� �ي� �م ��ة /375619.92/د.أ .وم �ب �ل��غ
 /417384131/ل.ل .عدا الفوائد والرسوم
واملصاريف.
تاريخ التنفيذ.1998/6/15 :
تاريخ ابالغ االنذارات:
ـــــ ماري صوايا مبلغة بتاريخ 99/11/8
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ع � �ص� ��ام ق� �م� �ب ��ري ��س م� �ب� �ل ��غ ب� �ت ��اري ��خ
99/11/8
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ري� � � ��اض ق� �م� �ب ��ري ��س م �ب �ل ��غ ب �ت ��اري ��خ
99/11/8
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ش��رك��ة ص �ن��اع��ة ال �ب�لاس �ت �ي��ك (ب�ي�ك��و)
ق �م �ب��ري��س وش� ��رك� ��اه م �ب �ل �غ��ة ن� �ش� �رًا ف��ي
جريدة النهار بتاريخ .2000/1/29
ـــــ وورث��ة زهير قمبريس :ـــــ عبد الكريم
قمبريس مبلغ بتاريخ 2000/10/20
ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ رب� � �ي � ��ع ق� �م� �ب ��ري ��س م� �ب� �ل ��غ ب� �ت ��اري ��خ
2000/10/20
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ وف � � � ��اء ق� �م� �ب ��ري ��س م �ب �ل �غ ��ة ب� �ت ��اري ��خ
2000/10/20
ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ه � ��اج � ��ر ج� �ب� �ي� �ل ��ي م� �ب� �ل� �غ ��ة ب� �ت ��اري ��خ
2000/10/20
ت��اري��خ ق��رار الحجز 2000/2/10 :اع�لان
تحول الحجز االحتياطي رق��م 98/230
الى تنفيذي.
تاريخ تسجيله.2000/3/13 :
تاريخ محضر الوصف.2012/6/1 :
تاريخ تسجيله.2012/6/20 :
ب �ي��ان ال�ع�ق��ار امل �ط��روح ل�ل�ب�ي��ع :ـــــ القسم
 /4/من العقار رقم  /2024/راس بيروت
وهو عبارة عن مستودع وحمام ـــــ طابق
سفلي ثالث ومساحته /607/م2.
ـــــ القسم  /5/من العقار رقم  /2024راس
بيروت وهو عبارة عن مستودع وحمام
ومنجور ـــــ طابق سفلي ثاني ومساحته
 /607/م.2

ح ��دود القسمني  /4/و /5/م��ن العقار
 /2024/راس بيروت :غربًا امالك عامة،
ً
ش��رق��ًا ع�ق��ار رق��م  ،/1177/ش �م��اال عقار
رقم  /2025/جنوبًا العقار رقم /2019/
وامالك عامة.
ق �ي �م��ة ال �ت �خ �م�ي�ن /242800/ :د.أ .ل�ك��ل
منهما.
قيمة الطرح للمرة االولى/145980/ :د.أ.
لكل منهما.
م��وع��د امل� ��زاي� ��دة وم� �ك ��ان اج ��رائ� �ه ��ا :ي��وم
الثالثاء الواقع في  2013/6/11الساعة
ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة ظ �ه �رًا ف��ي م�ك�ت��ب رئيس
دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة االول��ى حصص املنفذ عليهم في
القسمني  /5/4/من العقار رقم /2024/
راس بيروت واملوصوف اعاله.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
امل � � ��واد  973و 987و 983م ��ن االص� ��ول
امل��دن �ي��ة ،أن ي� ��ودع ب��اس��م رئ �ي��س دائ ��رة
تنفيذ ب �ي��روت ق�ب��ل امل �ب��اش��رة ب��امل��زاي��دة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
امل�ق�ب��ول��ة مبلغًا م��وازي��ًا ل�ب��دل ال �ط��رح أو
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ،
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
ال ��دائ ��رة ان ل��م ي �ك��ن ل��ه م �ق��ام ف �ي��ه او لم
يسبق له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال
عد قلم ال��دائ��رة مقامًا مختارًا له وعليه
اي �ض��ًا ف��ي خ�ل�ال ث�لاث��ة اي� ��ام م��ن ت��اري��خ
ص��دور ق��رار االح��ال��ة اي ��داع ك��ام��ل الثمن
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق
الخزينة أو احد املصارف املقبولة تحت
ط��ائ �ل��ة اع � ��ادة امل� ��زاي� ��دة ب ��زي ��ادة ال�ع�ش��ر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
ي�س�ت�ف�ي��د م��ن ال ��زي ��ادة ع�ل�ي��ه ك��ذل��ك دف��ع
الثمن والرسوم والنفقات ورسم الداللة
 %5من دون حاجة النذار او طلب وذلك
في خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور
ال� �ق ��رار ب ��االح ��ال ��ة ،ل �ل��راغ��ب ف ��ي ال �ش��راء
االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
 18نيسان 2013
فقرة حكمية
تبلغ لـ ابراهيم ومحمود وعلي محمد
ط� � ��راد امل �ج �ه ��ول ��ي امل � �ق � ��ام .ص� � � ��ادرة ع��ن
محكمة االيجارات في بعبدا ـــــ الرئيسة
زينة حيدر احمد .بتاريخ 2012/6/28
ص��در حكم ف��ي ال��دع��وى رق��م 2010/509
امل �ق ��ام ��ة ب��وج �ه �ك��م وآخ� ��ري� ��ن م ��ن اح �م��د
ح � ��درج وف ��اط �م ��ه وط� �ف ��ا س �ج��ل ب��ال��رق��م
 2012/312ق� �ض ��ى ب� ��اس � �ق� ��اط ح �ق �ك��م
ب��ال�ت�م��دي��د ال �ق��ان��ون��ي ل�ل�م��أج��ور ال�ك��ائ��ن
ف��ي القسم ( )3م��ن ال�ع�ق��ار  /108/ح��ارة
ً
ابتداء من
حريك .تسري املهل القانونية
اليوم الذي يلي النشر.
رئيس الكتبة
فاطمة الزعرت
فقرة حكمية
ت�ب�ل��غ ل �ـ م �ح �م��ود وق ��اس ��م وب �ه ��اء وع ��زة
محمد مقلد املجهولي املقام .صادرة عن
محكمة االيجارات في بعبدا ـــــ الرئيسة
زينة حيدر احمد .بتاريخ 2013/3/28
ص��در حكم ف��ي ال��دع��وى رق��م 2010/339
امل �ق ��ام ��ة م ��ن م �ح �م��د زي � ��ن ال ��دي ��ن س�ج��ل
بالرقم  2013/160قضى باسقاط حقكم
بالتمديد القانوني للمأجور الكائن في
ال�ق�س��م  /15/م��ن ال �ع �ق��ار  /978/ح��ارة
ً
ابتداء من
حريك .تسري املهل القانونية
اليوم الذي يلي النشر.
رئيس الكتبة
فاطمة الزعرت
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب علي حسن اسماعيل وكيل عدنان
حسن اسماعيل سند ملكية بدل ضائع
للعقار  43/730الشياح
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر

