
اليومي:  ال��س��ج��ل  ف���ي  ت��س��ج��ي��ل��ه  ت���اري���خ 
2010/6/29

ومشتمالته:  امل���ح���ج���وز  ال���ع���ق���ار  ب����ي����ان 
مؤلف  امل��زرع��ة  منطقة   14/4867 العقار 
م��ن م��دخ��ل وغ��رف��ت��ن ودار وغ��رف��ة طعام 
وبلكونن  وخ�����زان�����ة  وح����م����ام  ًوم���ط���ب���خ 

الطابق الثاني شماال
مساحة القسم او العقار: 110م.م. 

حدود العقار الغرب: امالك عامة الشرق: 
العقار رقم 4862 و4863 

الشمال: العقار رقم 4868 الجنوب: العقار 
رقم 4866

قيمة التخمن: 110000/د.أ. 
بدل الطرح: 66000/د.أ. 

م���وع���د امل�����زاي�����دة وم����ك����ان اج����رائ����ه����ا: يوم 
في   2010/12/22 ف��ي��ه  ال���واق���ع  األرب���ع���اء 
مكتب رئيس دائرة تنفيذ بيروت بتمام 

الساعة 12 الظهر قصر العدل. 
تنفيذًا الحكام  الشراء  في  الراغب  فعلى 
االصول  م����ن  و983  و978   973 امل��������واد 
دائرة  رئ���ي���س  ب���اس���م  ي������ودع  ان  امل���دن���ي���ة 
باملزايدة  امل��ب��اش��رة  ق��ب��ل  ب��ي��روت  تنفيذ 
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف 
امل��ق��ب��ول��ة مبلغًا ي����وازي ل��ب��دل ال��ط��رح أو 
املبلغ  ه��ذا  كفالة مصرفية تضمن  يقدم 
ل��ه ف��ي نطاق  ات��خ��اذ مقام مختار  وعليه 
ال����دائ����رة إن ل���م ي��ك��ن ل���ه م���ق���ام ف��ي��ه او لم 
 مقامًا مختارًا فيه واال 

نّ
يسبق له أن عن

له وعليه  ال��دائ��رة مقامًا مختارًا  قلم  عد 
ان������ه ف����ي خ������الل ث����الث����ة اي�������ام م����ن تاريخ 
ص���دور ق���رار االح��ال��ة اي���داع ك��ام��ل الثمن 
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق 
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت 
العشر واال  املزايدة بزيادة  اع��ادة  طائلة 
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد 
م����ن ال�����زي�����ادة وع���ل���ي���ه ك���ذل���ك دف�����ع الثمن 
فيه رس��م داللة  بما  والنفقات  وال��رس��وم 
او  خمسة باملئة م��ن دون ح��اج��ة الن���ذار 
طلب وذلك خالل عشرين يومًا من تاريخ 
ص��دور ق��رار االح��ال��ة للراغب ف��ي الشراء 

االطالع لدى هذه الدائرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
حسني عاكوم 

إعالن بيع 
صادر عن دائرة التنفيذ في بعبدا 

باملعاملة التنفيذية رقم 2010/1370
ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ: رش���ي���د ف���ي���اض وكيله 

األستاذ ريمون مكرزل
امل��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه��م: ي���وس���ف ف�����ارس وهلون 

واليس فياض 
وعبد الله الحموي وبشارة مالط 

ال���س���ن���د ال���ت���ن���ف���ي���ذي: إزال�������ة ش���ي���وع قرار 
2010/249 اساس 2009/443 بيع العقار 
128 ب��ع��ب��دا ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي ب���دل الطرح 

60400د.أ. 
تاريخ محضر الوصف: 2010/9/29

تاريخ تسجيله: 2010/10/5
العقار  م��ن  س��ه��م   2400 للبيع:  امل��ط��روح 

م��ش��ت��م��ل��ة على  ارض  ق��ط��ع��ة  ب��ع��ب��دا   128
ب���ن���اء ح���ج���ر وم����ؤل����ف م����ن غ���رف���ة للسكن 
وق��ب��وي��ن ص��غ��ار ل��ل��م��ون��ة وف��س��ح��ة ارض 
ان  تبن  الكشف  ول���دى  البيت  ام���ام  بعل 
على العقار بناًء مؤلفًا من فرندا صغيرة 
و3 غرف ومطبخ وحمام ال يوجد ابواب 
داخ��ل��ي��ة ب��اإلض��اف��ة ال���ى ق��ب��و صغير يتم 
ال����وص����ول ال���ي���ه م���ن خ�����ارج امل���ن���زل ارض 
املنزل موزاييك ����� استحضار دعوى لدى 
املحكمة االبتدائية الثالثة في جبل لبنان 
تاريخ االشارة  بالرقم 2009/443  بعبدا 

 .2009/4/21
ح�����دوده: غ��رب��ًا ام����الك ع��ام��ة و129 شرقًا 
جنوبًا   111  

ً
ش���م���اال و111  ع���ام���ة  ام�����الك 

امالك عامة و129. 
مساحته: 151م2 تقريبًا. 

التخمن: 60400 د.أ. الطرح: 60400د.أ. 
ت�����اري�����خ وم�����ك�����ان امل�������زاي�������دة: وق������د تحدد 
فيه  الواقع  االربعاء  نهار  املزايدة  موعد 
2011/1/12 الساعة الحادية عشرة امام 
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل 

بعبدا املبنى الجديد. 
شروط البيع: على الراغب بالشراء وقبل 
امل���ب���اش���رة ب���امل���زاي���دة اي������داع م��ب��ل��غ مواز 
ل��ث��م��ن ال���ط���رح ف���ي ص���ن���دوق ال��خ��زي��ن��ة او 
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ 
تضمن  مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا 
اق��ام��ة ضمن نطاق  وات��خ��اذ محل  املبلغ 
الدائرة، كما عليه وبخالل ثالثة ايام من 
تاريخ ص��دور ق��رار االح��ال��ة اي��داع الثمن 
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على 
عشرين  وب��خ��الل  عليه  ك��م��ا  مسؤوليته 
ي���وم���ًا ت���ل���ي االح����ال����ة دف�����ع ال���ث���م���ن ورسم 

الداللة 5% والتسجيل. 
رئيس القلم 
انطوان الحلو 

إعالن تلزيم 
ل��ب��ن��ان الشمالي  ت��ج��ري م��ؤس��س��ة م��ي��اه 
مناقصتن عموميتن يوم االثنن الواقع 

فيه 2010/12/27 وفقًا للتالي: 
اعمال  تنفيذ  ل���زوم  دراس����ات  اع����داد   ������  1
تجديد وتنفيذ بنى تحتية مائية ضمن 
ن���ط���اق اس��ت��ث��م��ار م��ؤس��س��ة م���ي���اه لبنان 
الشمالي وذلك في تمام الساعة العاشرة 

صباحًا. 
اعمال  تنفيذ  ل���زوم  دراس����ات  اع����داد   ������  2
حفر آبار ارتوازية وانشاء محطات ضخ 
وخ���ط���وط ال���دف���ع ال����الزم����ة ض��م��ن نطاق 
الشمالي  لبنان  مياه  مؤسسة  استثمار 
وذل���ك ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة عشرة 

صباحًا. 
ف��ع��ل��ى م��ن ي��رغ��ب ب��االش��ت��راك ف��ي هاتن 
املناقصتن الحصول على دفاتر الشروط 
امل��ع��دة ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة ل��ق��اء ت��س��دي��د الثمن 
امل��ق��رر لهما وذل���ك ف��ي م��ك��ات��ب املؤسسة 
ال��واق��ع��ة ف���ي ال��ط��اب��ق ال���ح���ادي ع��ش��ر من 
م��ب��ن��ى ك���ب���ارة ال��ك��ائ��ن ف���ي ش����ارع صالح 

الدين كبارة ������ )هاتف: 06/626742(. 

تقدم العروض في مهلة أقصاها الساعة 
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق 
املذكورتن،  امل��ن��اق��ص��ت��ن  اج�����راء  م���وع���د 
وي�����رف�����ض ك�����ل ع�������رض ي����ص����ل ب����ع����د هذا 

التاريخ. 
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام 
املهندس جمال كريم 

إعالن تلزيم 
تجري مؤسسة مياه لبنان الشمالي في 
تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا من 
 2010/12/29 فيه  ال��واق��ع  األرب��ع��اء  ي��وم 
مطبوعات  ت���ق���دي���م  ع��م��وم��ي��ة  م��ن��اق��ص��ة 
ولوازم مكتبية لزوم مؤسسة مياه لبنان 

الشمالي للعام 2010 ������ 2011. 
ف��ع��ل��ى م����ن ي���رغ���ب ب����االش����ت����راك ف����ي هذه 
الشروط  دفتر  على  الحصول  املناقصة 
امل��ع��د ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة م��ن مكاتب املؤسسة 
ال��واق��ع��ة ف���ي ال��ط��اب��ق ال���ح���ادي ع��ش��ر من 
م��ب��ن��ى ك���ب���ارة ال��ك��ائ��ن ف���ي ش����ارع صالح 
)هاتف:  ط����راب����ل����س   ��������������������� ك�����ب�����ارة  ال�����دي�����ن 

 .)06/626742
تقدم العروض في مهلة أقصاها الساعة 
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق 
موعد اجراء املناقصة املذكورة، ويرفض 

كل عرض يصل بعد هذا التاريخ. 
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام 
املهندس جمال كريم 

إعالن 
بتاريخ 2010/11/4 قرر القاضي العقاري 
في الشمال اعادة تكوين محضر تحديد 
العقارات 1526/1150/ من منطقة بشري 

العقارية. 
ل��ل��راغ��ب ب��ت��ق��دي��م اع���ت���راض ع��ل��ى عملية 
اع�������ادة ال���ت���ك���وي���ن وف���ق���ًا مل����ا ت����ق����دم، ابداء 
القاضي  ق���ل���م  ل�����دى  م���الح���ظ���ات���ه خ��ط��ي��ًا 
تاريخ  وذل��ك حتى  الشمال  ف��ي  العقاري 
انجاز العنصر املقرر اعادة تكوينه وفي 
فترة الثالثن يومًا التي تلي لصق قرار 

االختتام االولي على ايوان املحكمة. 
طرابلس في 2010/11/4

القاضي العقاري في لبنان الشمالي 
ميشال طانيوس الفرزلي 

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ صور
رقم املعاملة التنفيذية 2010/965

غرفة القاضي عرفات شمس الدين 
بتاريخ 2010/11/30 قرر حضرة رئيس 
دائ������رة ت��ن��ف��ي��ذ ص����ور اب�����الغ امل��ن��ف��ذ عليه 
خليل اح��م��د ح��ج��ازي م��ن ب��ل��دة قبريخا 

بالطرق االستثنائية وذلك بالنشر. 
لذلك 

تدعوك هذه الدائرة للحضور الى قلمها 
التنفيذي  االن���������ذار  واس�����ت�����الم  ل����الط����الع 
املقامة  التنفيذية  باملعاملة  ومربوطاته 
من طالبة التنفيذ منى محمد بزي ضد 
امل��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه��م��ا ع���ب���اس اح���م���د حجازي 
وخليل احمد حجازي موضوعها تنفيذ 

حكم شرعي صادر عن املحكمة الشرعية 
ب����ي����روت تاريخ  ال��ع��ل��ي��ا ف����ي  ال��ج��ع��ف��ري��ة 
رقم  ال���ق���س���م  ش���ق���ة  ت��س��ج��ي��ل   2010/6/8
اسم  على  مهر  ب��دل  العباسية   2192/24
املنفذة، وعليك اتخاذ محل اقامة ضمن 
نطاق ه��ذه ال��دائ��رة واال اعتبر كل تبليغ 

لك في قلمها قانونيًا. 
مأمور التنفيذ 
املحرر صبري 
ابراهيم دياب 

إعالن 
الشخصية  االح����وال  ع��ن محكمة  ص���ادر 

في املنت 
املحامي  ت����ق����دم   2010/7/13 ب���ت���اري���خ 
باستدعاء  ال���ل���ه ض���و  ن��ع��م��ة  ط���ان���ي���وس 
اعالن  بموجبه  طلب   1075 ب��رق��م  سجل 
وف������اة امل�����رح�����وم ط���ان���ي���وس ف������ارس ضو 
يوسف  نبيهه  بأرملته  ارث���ه  وان��ح��ص��ار 
حبيقه وأوالده نعمة الله وموريس ضو 
وه��ي��الن��ه وج���ورج���ات وف�����ارس ومارون 
وودي��ع وجوليات ضو. مهلة االعتراض 

ثالثون يومًا من تاريخ النشر. 
الكاتب بيار حبيب 

إعالن بيع باملعاملة 2006/131
م��ح��ك��م��ة ت��ن��ف��ي��ذ ع����ق����ود ال����س����ي����ارات في 

بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

ت��ب��اع ب��امل��زاد العلني ن��ه��ار االرب���ع���اء في 
2010/12/22 الساعة الواحدة والنصف 
الرقم  ذات  ال���ع���م���وم���ي���ة  ال���ل���وح���ة  ظ����ه����رًا 
فاروق  عليه  املنفذ  خ��اص��ة  /409719/م 
اح���م���د ت���وف���ي���ق ال���ح���س���ن ال����رف����اع����ي عدد 
 لدين طالبة التنفيذ 

ً
املقاعد /6/ تحصيال

املحامي  وك��ي��ل��ه��ا  ش.م.ل.  ن��ات��ك��و  ش��رك��ة 
عدا   $/23400/ ال���ب���ال���غ  ب���اس���ي���ل  رام������ي 
بمبلغ11.852.000ل. واملخمنة  اللواحق 

واملطروحة بسعر /11.000.000/ل.ل.  ل. 
وان رس��وم امليكانيك املتوجبة قد بلغت 

حوالي /6.210.000/ل.ل. 
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد 
امل����ح����دد إل�����ى م������رآب امل�������دور ف����ي بيروت 
ال��ك��رن��ت��ي��ن��ا م��ص��ح��وب��ًا ب��ال��ث��م��ن ن���ق���دًا أو 

شيكًا مصرفيًا و5% رسمًا بلديًا. 
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعالن بيع باملعاملة 2010/768
م��ح��ك��م��ة ت��ن��ف��ي��ذ ع����ق����ود ال����س����ي����ارات في 

بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

في  الخميس  نهار  العلني  ب��امل��زاد  تباع 
2010/12/23 الساعة الواحدة والنصف 
عليه سمير جوزف  املنفذ  س��ي��ارة  ظهرًا 
موديل   GMC ENVOY ماركة  الله  عطا 
الخصوصية  /391294/ج  رق����م   2002
 لدين طالب التنفيذ بنك لبنان 

ً
تحصيال

رامي  امل��ح��ام��ي  وك��ي��ل��ه  وامل��ه��ج��ر ش.م.ل. 

اللواحق  ع��دا   $/15576/ البالغ  باسيل 
واملطروحة   $/9088/ بمبلغ  واملخمنة 
بالعملة  يعادلها  م��ا  أو   $/8000 بسعر 
بة  املتوجنّ امليكانيك  رس��وم  وإن  الوطنية 

قد بلغت حوالى620/$. 
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد 
امل����ح����دد إل�����ى م������رآب امل�������دور ف����ي بيروت 
ال��ك��رن��ت��ي��ن��ا م��ص��ح��وب��ًا ب��ال��ث��م��ن ن���ق���دًا أو 

شيكًا مصرفيًا و5% رسمًا بلديًا. 
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعالن 
تعلن بلدية راسمسقا على العموم أنها 
االساسية  التكليف  ج���داول  ق��د وض��ع��ت 
ال����ع����ائ����دة ع����ن س���ن���ة االس���ت���ح���ق���اق 2010 

واالعوام السابقة قيد التحصيل. 
تسدد ه��ذه الرسوم خ��الل مهلة شهرين 
غرامة  ت���ف���رض  واال  ال���ن���ش���ر  ت����اري����خ  م����ن 

قدرها 2% عن كل شهر تأخير. 
راسمسقا في 2010/12/9 
رئيس بلدية راسمسقا 
جرجس خازن القاري

إعالن بيع سيارة عدد 2010/528
صادر عن  محكمة تنفيذ عقود السيارات 

في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

تباع باملزاد العلني االربعاء 2010/12/22 
ال����واح����دة ظ���ه���رًا س���ي���ارة امل��ن��ف��ذ عليهما 
محاسن اس��د ح��م��ي��دان وول��ي��د ام��ن ابو 
 FREE LANDER شقره ماركة الند روفر
موديل 2003 رقم /377801/ج املحجوزة 
 لدين الشركة الدولية للتمويل 

ً
تحصيال

ماري  املحامية  وكيلتها  ش.م.ل.  لبنان 
اللواحق  ع���دا   $/8848/ ال��ب��ال��غ  ش��ه��وان 
واملطروحة   $/8520/ بمبلغ  واملخمنة 
بالعملة  يعادله  م��ا  أو   $/7000/ بمبلغ 
الوطنية ورسوم امليكانيك هي /480/د.أ.  
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد 
الكرنتينا  في  الشركة  م��رآب  إل��ى  املحدد 
خلف شركة AUDI للسيارات مصحوبًا 
 و5% رسمًا 

ً
بالثمن نقدًا أو شيكًا مقبوال

بلديًا. 
رئيس القلم 
أسامة حمية

تصحيح إعالن 
ال������ص������ادر عن  االع����������الن  ف�����ي  خ����ط����أ  ورد 
النبطية  ف��ي  املدنية  االبتدائية  املحكمة 
برقم 2010/196 في استدعاء القسمة من 
ص���ادق حسن ع��س��اف املنشور ف��ي عدد 
ت��اري��خ 2010/10/26  األخ��ب��ار رق��م 1253 
فؤاد  ب���وج���ه���ه���م���ا  امل����س����ت����دع����ى  ب�����اب�����الغ 
واس��م��اع��ي��ل اح��م��د ع��ل��ي ع��س��اف أن رقم 
العقارات هو 2376 والصحيح هو 2367 

النبطية الفوقا فإقتضى التصحيح. 
رئيس القلم 
محمد عاصي

27

◄ إعالنات رسمية   ►

إعالنات

إلعالناتكم الرسمية
 واملبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01 
فاكـس: 759597 ــ  01

الخميس  9  كانون األول  2010  العدد  1287


