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الجمعة  3كانون األول  2010العدد 1283

◄ إعالنات رسمية
ال� �س� �ن ��د ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي :اس� �ت� �ن ��اب ��ة دائرة
تنفيذ ط��راب�ل��س رق��م  2004/806تاريخ
.2005/12/1
ت ��اري ��خ ال �ح �ج��ز ،2005/10/20 :تاريخ
تسجيله.2005/10/22 :
ت��اري��خ م�ح�ض��ر ال ��وص ��ف،2006/5/25 :
تاريخ تسجيله.2007/5/14 :
املطروح للبيع :كامل العقارات  90ـــــ  221ـــــ
 222ـــــ  224بسبعل.
العقار  90بسبعل :وهو بناء مشاد على
م�خ��ازن ع��دد  2بمساحة 5×5م 2وطابق
أرض ��ي ضمنه م�خ��زن وم �س �ت��ودع ودرج
ي ��ؤدي للطابق األول وه��و ش�ق��ة سكنية
ك�ب�ي��رة ب�ن��اؤه��ا ف�خ��م وج��دي��د ،مساحته:
531م،2
ق�ي�م��ة ال�ت�خ�م�ين $196550 :ب ��دل الطرح:
/117930/د.أ.
ال �ع �ق��ار  221ب �س �ب �ع��ل :وه� ��و ف �ي�ل�ا ثالث
طوابق ملبسة بحجر سماق وتصوينة.
ال�ط��اب��ق األرض� ��ي م��دخ��ل ف�خ��م وصالون
كبير وغرفة سفرة وغرفة منامة ومطبخ
وحمام وأربع شرفات ودرج واحد يؤدي
للطابق األول ودرج يؤدي للطابق الثاني،
األول والثاني بحالة ممتازة ،مساحته:
 507م ،2قيمة ال�ت�خ�م�ين/350000/ :د.أ.
بدل الطرح/210000/ :د.أ.
ال�ع�ق��ار  222بسبعل :وه��و ب ��راح جنينة
ض �م �ن��ه أدراج ع� ��دد  2وب ��رك ��ة م �ي��اه من
الحجر والرخام وتصوينة لكامل العقار
وج �ن �ي �ن ��ة م� �ش� �ج ��رة وأزه� � � � ��ار مختلفة،
م� �س ��اح� �ت ��ه 535 :م ،2ق �ي �م ��ة التخمني:
/60000/د.أ .بدل الطرح/36000/ :د.أ.
ال �ع �ق��ار  224ب�س�ب�ع��ل :وه ��و ب �ن��اء ضمنه
م �س �ت ��ودع ك �ب �ي��ر وم� �ح ��ال ودرج يؤدي
للطابق األول وه��و ع�ب��ارة ع��ن شقة قيد
اإلن� � �ج � ��از ،م �س��اح �ت��ه/587/ :م ،2قيمة
ال �ت �خ �م�ين /144350/د.أ .ب� ��دل الطرح:
/86610/د.أ.
م� ��وع� ��د امل� � ��زاي� � ��دة وم � �ك ��ان � �ه ��ا :األربعاء
 2011/1/19الساعة الواحدة بعد الظهر
أم��ام رئيس دائ��رة تنفيذ زغ��رت��ا ،للراغب
ب��ال �ش��راء وق �ب��ل امل �ب��اش��رة ب��امل��زاي��دة دفع
بدل الطرح أو تقديم كفالة قانونية وافية
واتخاذ محل إقامة ضمن نطاق الدائرة
وعليه دفع رسوم التسجيل ورسم الداللة
البالغ .%5
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم

إعالن قضائي
ص� ��ادر ع��ن امل�ح�ك�م��ة االب �ت��دائ �ي��ة املدنية
الخامسة في بيروت
غرفة الرئيس بسام مولوي
ͳ ǦͲͳȀͳǦ
ب �ت��اري��خ  2010/11/23ت �ق��دم املستدعي
أحمد الصيداني بوكالة املحامي محمد

►
ال � �ع � �ج ��وز ب ��اس� �ت ��دع ��اء ت �س �ج ��ل بالرقم
 2010/611يطلب بموجبه شطب إشارة
ال ��دع ��وى امل �ق��ام��ة أم� ��ام ال �ق��اض��ي املنفرد
املدني العقاري سجل يومي  1297تاريخ
 1974/4/27من محمود مصباح عيتاني
وع � �ل� ��ي م �ح �م ��د أس � �ع� ��د ب � ��و ش � �ق� ��ره ضد
منتهى محمد عبد الخالق وشركاها عن
الصحيفة العينية للعقار الرقم /1995/
منطقة املصيطبة العقارية.
فعلى كل من لديه اعتراض على ذل��ك أن
يتقدم به إلى قلم هذه املحكمة خالل مهلة
عشرين يومًا تلي تاريخ النشر األخير.
رئيس القلم
فضل الله جمعة
إعالن
ي �ع �ل��ن رئ �ي��س م��رف��أ ج �ب �ي��ل ف� �ق ��دان سند
ت �م �ل �ي ��ك ب � �ح� ��ري رق � � � ��م 2/258 :تاريخ
اإلصدار 1999/8/16 :ملالكه :عماد خضر
خريس ،ال��زورق املسجل في رئاسة مرفأ
ج�ب�ي��ل ت �ح��ت اس ��م م��ارت��ا ون ورق� ��م 248
ت��اري��خ وم �ك��ان اإلن� �ش ��اء 1996 :أميركا،
ّ
وامل � �ع� ��د ل �ل �ن��زه��ة م � ��زود ب �م �ح��رك ع� ��دد 2
م��ارك��ة ب��وم �ب��اردي��ه ،ق ��وة  2.75حصان،
يحمل الرقم  456735ـــــ  ،4567444تاريخ
ومكان اإلنشاء  1996أميركا ،رقم الهيكل
.ZZNN 14908696
ل ��ذل ��ك م� ��ن ل� ��ه أي اع � �ت � ��راض أو مطلب،
االت � �ص� ��ال ب ��رئ ��اس ��ة م ��رف ��أ ج �ب �ي��ل خالل
خمسة ع�ش��ر ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ ن�ش��ر هذا
اإلعالن .هاتف09/540054 :
جبيل في 2010/12/01
رئيس مرفأ جبيل
أنطوان بيالن
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية الرقم 2010/1466
املنفذ :بدوي حبيب رمان وكيله املحامي
ريكاردوس وهبه.
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه :ج��رج��س ح�ب�ي��ب الخوري
وات��ري�ك��ان��ا قيصر ودوره ل��وي��س جورج
وجانيت ميشالً جبور حطاب جميعهم
من مزيارة أصال وحاليًا مجهولو محل
اإلق��ام��ة وس�ل�ي��م ج �ب��ور دي �ن��ا وروز رزق
دع �ب��ول وس�ل�ي�م��ة وج �ي��ه س �ع��اده وجان
حبيب ن�ع��وم وورث ��ة أول �غ��ا رزق دعبول
وه� � ��م ي� ��وس� ��ف م� �خ ��اي ��ل أن � �ط � ��ون وبيار
وبولس وال�ي��اس وم��اري��ان أوالد يوسف
أنطون جميعهم من مزيارة.
السند التنفيذي :حكم إزالة شيوع صادر
ع��ن ال �غ��رف��ة االب �ت��دائ �ي��ة ف��ي ال �ش �م��ال رقم
 2009/77تاريخ .2009/5/26
ت ��اري ��خ م �ح �ض��ر ال ��وص ��ف2010/3/15 :
تاريخ تسجيله2010/3/30 :

Ͳͳ ǦͲͳȀͳǦ

امل� �ط ��روح ل �ل �ب �ي��ع :ال �ع �ق��ار  4210مزيارة
وهو قطعة أرض بور غير مزروعة وذات
طبيعة صخرية تميل إلى االنحدار بقسم
كبير منها وال يوجد لها طريق ويمكن
ال ��وص ��ول إل �ي �ه��ا ع �ب��ر ط��ري��ق ق� ��دم وهي
ب �ع �ي��دة ع ��ن ب �ي��وت ال �س �ك��ن ومساحتها
 7232م 2وت � ��وج � ��د إش � � � � ��ارة تخطيط
ب��امل��رس��وم ال��رق��م  1993/3232واملرسوم
ال ��رق ��م  2004/11882ووض � ��ع ي ��د بقرار
بلدية م��زي��ارة ال��رق��م  2008/41وضريبة
تحسني ورس��وم انتقال على تركة أسعد
الحطاب.
ب��دل التخمني 105740 :د.أ .ب��دل الطرح:
 105740د.أ.
م� ��وع� ��د امل� � ��زاي� � ��دة وم � �ك ��ان � �ه ��ا :األربعاء
 2011/1/19ال �س��اع��ة  12:00ظ �ه �رًا أمام
رئ �ي��س دائ ��رة تنفيذ زغ��رت��ا ف��ي محكمة
زغ��رت��ا .ل�ل��راغ��ب ب��ال�ش��راء وق�ب��ل املباشرة
ب��امل��زاي��دة دف��ع ب��دل ال �ط��رح ف��ي صندوق
م ��ال زغ��رت��ا أو ب �م��وج��ب ش �ي��ك مصرفي
مسحوب ألمر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
وات�خ��اذ مقام ل��ه ضمن نطاق ال��دائ��رة أو
توكيل محام وعليه االط�ل�اع على قيود
ال �ص �ح �ي �ف��ة ال �ع �ي �ن �ي��ة ل �ل �ع �ق��ار موضوع
املزايدة ودفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
دعوة
صادرة عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية الرقم 2004/722
ت �ب �ل��غ إل� ��ى امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي �ه��ا :ل�ط�ي�ف��ة وديع
مزهر.
بتاريخ  2010/5/6تقدم املنفذ مسعود
س�ل�ي��م ح�ن��ا أب ��و زي ��د ب�ط�ل��ب تنفيذ حكم
امل�ح�ك�م��ة االب �ت��دائ �ي��ة ال�ت��اس�ع��ة ف��ي جبل
لبنان ت��اري��خ  /1/14ق��رار رق��م 2010/15
القاضي باعتبار أن العقار الرقم /557/
ق�ن��اب��ة ب��رم��ان��ا غ�ي��ر ق��اب��ل ل�ل�ق�س�م��ة عينًا
بني الشركاء وبإزالة الشيوع فيه بينهم
ع��ن ط��ري��ق ط��رح��ه للبيع ب��امل��زاد العلني
لصالحهم أم��ام دائ��رة التنفيذ املختصة
على أن يعتمد أساسًا للطرح في املزايدة
األول��ى املبلغ امل�ق��در م��ن الخبير والبالغ
 /42035/د.أ .وب� �ت ��وزي ��ع ن ��ات ��ج الثمن
والرسوم واملصاريف بني الشركاء بنسبة
ملكية كل منهم بحسب قيود الصحيفة
العينية.
لذلك
ت ��دع ��وك ه� ��ذه ال� ��دائ� ��رة ل �ل �ح �ض��ور إليها
ب��ال��ذات أو ب��واس�ط��ة وك�ي��ل ق��ان��ون��ي عنك
لتبلغ اإلن ً��ذار وط�ل��ب التنفيذ ومرفقاته
وذلك عمال بأحكام املادة  15أ.م.م.
مأمور التنفيذ
يوسف كفروني
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