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إعالن
بيع ونقل ملكية مؤسسة
ـ نشرة أولى ـ
البائع :ورث��ة قاسم محمد عباس خليفة
املقيمني في الغازية
امل��ش��ت��ري :باسم قاسم خليفة ـ املقيم في
الغازية
م����وض����وع ال���ب���ي���ع :ح���ص���ص ورث������ة ق��اس��م
محمد عباس خليفه ف��ي مؤسسة قاسم
محمد عباس خليفة للتجارة الكائنة في
صيدا العقار رق��م  166/18واملسجلة في
السجل التجاري الخاص في صيدا برقم
 /149خاص ورقمها املالي .15364
العناصر املباعة :كافة العناصر املادية
واملعنوية للمؤسسة.
ثمن املبيع :سبعة ماليني ليرة لبنانية.
تاريخ العقد.2012/8/13 :
تاريخ التسجيل.2012/11/16 :
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو

بنك أنترا على سهام عز الدين ورفاقها.
الثانية ب��رق��م 848 :ت��اري��خ 1966/06/03
إنذار وحجز :إنذار ومحضر حجز عقاري
ملصلحة وهبي غنام غنام على سهام عز
الدين عز الدين
الثالثة برقم  1664ت��اري��خ 1968/11/29
إنذار وحجز :إنذار ومحضر حجز عقاري
الرابعة برقم  1581ت��اري��خ 1969/12/04
حجز :اشتراك بالحجز /صادر عن دائرة
إجراء صور على كامل هذا العقار وخالفه
ملصلحة الحاجز :بنك لبنان واملهجر لقاء
دين بملف 13
الخامسة برقم  196تاريخ 1970/02/10
إنذار وحجز :إنذار ومحضر حجز
السادسة برقم  1351تاريخ 1971/09/09
إنذار وحجز :إنذار ومحضر حجز عقاري
فمن له مصلحة باالعتراض أن يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش

اعالن قضائي
بتاريخ  2012/10/23قرر رئيس محكمة
ب��داي��ة صيدا القاضي ج��ورج مزهر نشر
خ�ل�اص���ة االس����ت����دع����اء امل����ق����دم م����ن ج����ورج
طانيوس صعب واملسجل برقم 2012/65
وال�����ذي ي��ط��ل��ب ف��ي��ه إع��ل�ان وف����اة ال��غ��ائ��ب��ة
إيجيني حنا نقوال مواليد  1919سجل
 14ج��ن��ج�لاي��ا ،زوج���ه���ا امل���رح���وم ي��وس��ف
صعب وابنها طانيوس يوسف صعب.
فمن له مصلحة باالعتراض أن يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن قضائي
ت���دع���و امل��ح��ك��م��ة االب���ت���دائ���ي���ة امل���دن���ي���ة في
ص���ي���دا ب���رئ���اس���ة ال���ق���اض���ي ج�����ورج م��زه��ر
وعضوية القاضيني أميرة شحرور وعبد
القادر النقوزي املستدعى ض��ده حسيب
اسكندر املعوشي واملجهول محل اإلقامة
للحضور الى قلم املحكمة الستالم نسخة
عن أوراق الدعوى رقم  2012/1323املقامة
من :سمير حنا أبو راشد بموضوع إزالة
شيوع على العقار رق��م  2572من منطقة
ج���زي���ن ال���ع���ق���اري���ة وات�����خ�����اذ م���ح���ل إق���ام���ة
بنطاق املحكمة وال��ج��واب خ�لال عشرين
يومًا من تاريخ النشر وإال يتم إبالغكم
بقية األوراق والقرارات باستثناء الحكم
ال��ن��ه��ائ��ي ب��واس��ط��ة ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى ل��وح��ة
إعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/1331
املنفذ :بنك سوسيتيه ج��ن��رال ف��ي لبنان
ش.م.ل .وكيله املحامي أدولف الدبس
املنفذ عليه :خضر راش��د سليمان وكيله
املحامي محمد الغول
ال������س������ن������د ال������ت������ن������ف������ي������ذي :دي������������ن ب���م���ب���ل���غ
/6.925.163/ل.ل.
تاريخ الحجز2010/10/20 :
تاريخ تسجيله2010/11/3 :
تاريخ محضر الوصف2012/1/19 :
تاريخ تسجيله2012/2/13 :
املطروح للبيع :يقع العقار الشقة رقم 13
الكائنة في العقار رقم  1615مجدليا في
الطابق الرابع واألخير من البناء الكائن
ع���ل���ي���ه وي����ح����ت����وي ع���ل���ى ص����ال����ون وث��ل�اث
غ���رف وم��ط��ب��خ وح���م���ام وح��ال��ت��ه��ا ج��ي��دة،
مساحتها /162م.2
حدود الشقة :من الغرب القسم رقم واحد
والشرق القسمني واحد وثالثة والشمال
رقم واح��د وثالثة والجنوب األقسام رقم
واحد وثالثة وأربعة عشر.
ب��دل التخمني/121.500.000/ :ل.ل .بدل
الطرح/72.900.000/ :ل.ل.
م��وع��د امل���زاي���دة وم��ك��ان��ه��ا :ن��ه��ار األرب��ع��اء
ال��واق��ع فيه  2013/1/30الساعة الثانية
ع���ش���رة ظ���ه���رًا أم�����ام رئ���ي���س دائ������رة تنفيذ
زغرتا في محكمة زغرتا.
ع��ل��ى ال����راغ����ب ب���ال���ش���راء ،وق���ب���ل امل��ب��اش��رة
ب������امل������زاي������دة ،أن ي����دف����ع ب�������دل ال�����ط�����رح ف��ي
ص���ن���دوق م����ال زغ���رت���ا أو ب��م��وج��ب شيك
م���ص���رف���ي م���س���ح���وب ألم�����ر رئ���ي���س دائ�����رة
تنفيذ زغ��رت��ا وأن يتخذ مقامًا ل��ه ضمن
ن��ط��اق ال����دائ����رة ،وإال ع ّ����د ق��ل��م��ه��ا م��خ��ت��ارًا
ل��ه ،وعليه االط�ل�اع على قيود الصحيفة
ال��ع��ي��ن��ي��ة ل��ل��ع��ق��ار م���وض���وع امل����زاي����دة وأن
يدفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن قضائي
بتاريخ  2012/11/13قرر رئيس محكمة
ب��داي��ة صيدا القاضي ج��ورج مزهر نشر
خالصة ع��ن االس��ت��دع��اء امل��ق��دم م��ن سعاد
ع�����ز ال�����دي�����ن ع�����ز ال�����دي�����ن وامل����س����ج����ل ب���رق���م
 2012/1359وال������ذي ي��ط��ل��ب ف��ي��ه شطب
إش���ارات ال��دع��وى ع��ن العقار رق��م  42دير
قانون النهر:
األول����ى ب��رق��م 293 :ت��اري��خ 1966/03/05
إنذار وحجز :إنذار ومحضر حجز عقاري
من دائرة إجراء صور  1966/3/5ملصلحة

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط�����ل�����ب ح�����س��ي��ن ع�����ل�����ي خ������ش������اب س�����ن�����دات
تمليك ب���دل ض��ائ��ع ل��ل��ع��ق��ارات  357و401
املنصوري و 163انصارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
بالتكليف
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط��ل��ب أح��م��د ت��وف��ي��ق ق��ن��دي��ل ب��وك��ال��ت��ه عن
املشتري سند تمليك بدل ضائع للبائعة
جميلة ال��ح��اج ي��وس��ف غ���دار ال��ع��ق��ار 504
الغازية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
بالتكليف
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الجنوب
ط����ل����ب ع����ب����د ال����ح����س��ي�ن م����ح����م����ود ح���س���ان
ملوكلته سميحة عبد الحسني رضا سند
تمليك ب��دل ض��ائ��ع للقسم  26م��ن العقار
 2177صور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في الجنوب
بالتكليف
ماجد عويدات
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/1430
امل���ن���ف���ذ :أن����ط����ون س���ل���ي���م م���ي���ن���اس وك��ي��ل��ه
املحامي ريكاردوس وهبه.
املنفذ عليه :حنا مخايل يوسف ميناس
ً
من م��زي��ارة أص�لا ،وحاليًا مجهول محل
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  2011/144ت��اري��خ
 2011/6/14املتضمنة تنفيذ حكم إزال��ة
ش��ي��وع ص���ادر ع��ن ال��غ��رف��ة االب��ت��دائ��ي��ة في
الشمال رقم  158تاريخ .2010/11/1
ت���اري���خ م��ح��ض��ر ال����وص����ف،2012/2/16 :
تاريخ تسجيله2012/4/12 :

امل��ط��روح للبيع :ال��ع��ق��ارات  33و 41و366
م�����زي�����ارة ج��م��ي��ع��ه��ا ت���ق���ع أس����ف����ل ال�������وادي
ال���ف���اص���ل ب�ي�ن ق��ري��ت��ي ح��م��ي��ص وم���زرع���ة
ال��ت��ف��اح ف��ي محلة م��ع��روف��ة ب��ـ رشتعموت
وه��ي أرض حرجية بعيدة ع��ن الطرقات
وال يمكن ال��وص��ول إليها إال مشيًا على
األق��������دام وال���ع���ق���ار  33م��س��اح��ت��ه 283م،2
والعقار  41مساحته 448م 2والعقار 366
مساحته  535م.2
ال���ع���ق���ار  617م����زي����ارة ي���ق���ع ف����ي ال������وادي
ال��ف��اص��ل ب�ي�ن ق��ري��ت��ي ح��م��ي��ص وم���زرع���ة
التفاح في املحلة املعروفة بالنهر وهو
أرض بور مهملة وتصل إليه عبر طريق
فرعية وترابية ومساحته 170م2
ـ العقار  3237مزيارة يقع داخ��ل املنطقة
ال��س��ك��ن��ي��ة ل��ب��ل��دة م���زي���ارة وي���ح���وي ب��ن ً
��اء
ي���م���ت���د ال�������ى ال����ع����ق����اري����ن  3235و3238
امل���م���ل���وك�ي�ن م����ن امل���ن���ف���ذ ،وال����ب����ن����اء ط��اب��ق
أرض����ي ع���ب���ارة ع���ن م��خ��زن وف���وق���ه ث�لاث��ة
ط�����واب�����ق ي���ت���أل���ف ك�����ل م���ن���ه���ا م�����ن م���دخ���ل
َ
وصالون وسفرة وغرفتي نوم وحمامني
وفيرندا ،ومساحته  112م.2
ـ العقار  3242مزيارة قطعة أرض عبارة
ع����ن ف��ض��ل��ة ع���ق���ار وي���ق���ع داخ������ل امل��ن��ط��ق��ة
السكنية لبلدة مزيارة ،ومساحته  42م.2
ـ ال��ع��ق��ار  2745م���زي���ارة ي��ق��ع ف���ي منطقة
ال���ح���رف ف���ي أع���ال���ي م���زي���ارة وه���و قطعة
أرض بور مهملة وهو محاط وال يمكن
الوصول إليه إال مشيًا على األق��دام عبر
العقارات املجاورة ،ومساحته  644م.2
التخمني وبدل الطرح :للعقار  33مزيارة
/1149/د.أ .للعقار  41مزيارة /1344/د.أ.
للعقار  366م��زي��ارة /1605/د.أ .للعقار
 617م����زي����ارة /510/د.أ .ل��ل��ع��ق��ار 3237
م�����زي�����ارة /50000/د.أ .ل���ل���ع���ق���ار 3242
مزيارة /4000/د.أ .للعقار 2745م��زي��ارة
/6440/د.أ.
م����وع����د امل�������زاي�������دة وم����ك����ان����ه����ا :األرب�����ع�����اء
 2012/12/19الساعة  12.00ظهرًا أمام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
للراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
دفع بدل الطرح في صندوق مال زغرتا
أو بموجب شيك مصرفي مسحوب ألمر
رئيس دائ��رة تنفيذ زغرتا واتخاذ مقام
له ضمن نطاق الدائرة أو توكيل محام،
وع��ل��ي��ه االط��ل��اع ع��ل��ى ق��ي��ود ال��ص��ح��ائ��ف
ال��ع��ي��ن��ي��ة ل��ل��ع��ق��ارات م���وض���وع امل����زاي����دة،
وع���ل���ي���ه زي��������ادة ع����ن ال���ث���م���ن دف�����ع رس����وم
التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن بيع باملعاملة 2012/433
م��ح��ك��م��ة ت��ن��ف��ي��ذ ع����ق����ود ال����س����ي����ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت���ب���اع ب����امل����زاد ال��ع��ل��ن��ي ن���ه���ار ال��خ��م��ي��س
ف��ي  2012/11/29ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة بعد
ال���ظ���ه���ر س����ي����ارة امل���ن���ف���ذ ع��ل��ي��ه��ا س�����وزان
محمد شداد ماركة ب ام ف  323iموديل
 2000رق����م /217663/و ال��خ��ص��وص��ي��ة
ً
ت��ح��ص��ي�لا ل���دي���ن ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ب��ن��ك
اللبناني للتجارة ش.م.ل .وكيله املحامي
رام��ي باسيل البالغ  $/13.332.76/عدا
ال���ل���واح���ق وامل���خ���م���ن���ة ب��م��ب��ل��غ $/8040/
واملطروحة بسعر  $/6500/أو ما يعادله
بالعملة الوطنية ،وإن رس��وم امليكانيك
قد بلغت حوالى /240.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب البنك في بيروت مقابل
نقابة املحامني مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2011/810
م��ح��ك��م��ة ت��ن��ف��ي��ذ ع����ق����ود ال����س����ي����ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع ب��امل��زاد العلني نهار الخميس في
 2012/11/29الساعة الواحدة والنصف
ظ��ه��رًا س��ي��ارة املنفذ عليه م��ي�لاد أنطون
ال����خ����وري م���ارك���ة ج���ي ام س���ي ENVOY
م�������ودي�������ل  2002رق���������م /177519/ص
ً
ال���خ���ص���وص���ي���ة ت���ح���ص���ي�ل�ا ل����دي����ن ط��ال��ب
ال���ت���ن���ف���ي���ذ ال����ب����ن����ك ال���ل���ب���ن���ان���ي ل���ل���ت���ج���ارة
ش.م.ل .وك��ي��ل��ه امل���ح���ام���ي رام�����ي ب��اس��ي��ل

البالغ /27.554.783/ل.ل .ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/5987/وامل��ط��روح��ة
بسعر  $/4500/أو م��ا يعادله بالعملة
الوطنية وإن رس��وم امليكانيك قد بلغت
حوالى /1.519.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب البنك في بيروت مقابل
نقابة املحامني مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2011/1498
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت��ب��اع ب��امل��زاد العلني ن��ه��ار الجمعة في
 2012/11/30ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة
والنصف ظهرًا سيارة املنفذ عليه محمد
أحمد حمدان ماركة كيا  Rio-LSموديل
 2010رق���م /143324/ب ال��خ��ص��وص��ي��ة
ً
ت���ح���ص���ي�ل�ا ل����دي����ن ط����ال����ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ن��ك
بيبلوس ش.م.ل .وكيلته املحامية جويل
بطرس البالغ  $/17340/ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/7732/واملطروحة
بسعر  $/6200/أو ما يعادله بالعملة
الوطنية ،وإن رسوم امليكانيك قد بلغت
حوالى /1.393.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل���ح���دد إل����ى م�����رأب م��ش��ي��ل��ح ف���ي ب��ي��روت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2010/1165
م��ح��ك��م��ة ت��ن��ف��ي��ذ ع����ق����ود ال����س����ي����ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت��ب��اع ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي ن��ه��ار ال��ج��م��ع��ة في
 2012/11/30ال���س���اع���ة ال����واح����دة ظ��ه��رًا
سيارة املنفذ عليها سهى أحمد صبيح
م���ارك���ة ف��ول��ف��و  S-60م���ودي���ل  2002رق��م
ً
/405786/ج ال��خ��ص��وص��ي��ة ت��ح��ص��ي�لا
ل���دي���ن ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ب��ن��ك ال��ل��ب��ن��ان��ي
الفرنسي ش.م.ل .وكيله املحاميان هال
روف���اي���ل وب��س��ام ك���رم ال��ب��ال��غ $/13027/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/5867/
واملطروحة بسعر  $/4500/أو ما يعادله
بالعملة الوطنية ،وإن رس��وم امليكانيك
قد بلغت حوالى /1.104.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل���ح���دد إل����ى م�����رأب م��ش��ي��ل��ح ف���ي ب��ي��روت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2010/29
م��ح��ك��م��ة ت��ن��ف��ي��ذ ع����ق����ود ال����س����ي����ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت��ب��اع ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي ن��ه��ار ال��ج��م��ع��ة في
 2012/11/30ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة
وال���ن���ص���ف ظ���ه���رًا س���ي���ارة امل��ن��ف ّ��ذ عليها
حليس لتأجير ال��س��ي��ارات امل��وق��ع عنها
آالن ج��������وزف ح���ل���ي���س م�����ارك�����ة ب ام ف
 730iLAم��ودي��ل  2006رق��م /655672/م
ً
ال���خ���ص���وص���ي���ة ت���ح���ص���ي�ل�ا ل����دي����ن ط��ال��ب
التنفيذ ش��رك��ة ب��س��ول ـ��ـ حنينة ش.م.ل.
وك��ي��ل��ت��ه��ا امل��ح��ام��ي��ة ن��ه��ى س�لام��ه ال��ب��ال��غ
 $/32370/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/21500/واملطروحة بسعر $/18000/
أو م���ا ي��ع��ادل��ه ب��ال��ع��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة ،وإن
رس��������وم امل���ي���ك���ان���ي���ك ق�����د ب���ل���غ���ت ح����وال����ى
/3.116.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب الشركة في بيروت مار
الياس ،سنتر املقاصد ،مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيكًا مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/1592
امل���ن���ف���ذ :ب���ط���رس ي���وس���ف ج���ب���ور وك��ي��ل��ه
املحامي جوزاف دحدح.

امل��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه��م :ف��ه��ي��م وم��وس��ى وي��وس��ف
وروفينا وشمونى وأولكا أوالد أنطوني
ً
عبدالله من عربة قزحيا أص�لا ،وحاليًا
مجهولي محل اإلقامة.
ال��س��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي :اس��ت��ن��اب��ة م���ن دائ����رة
تنفيذ ط��راب��ل��س رق���م  2012/123ت��اري��خ
 2012/7/2املتضمنة تنفيذ حكم إزال��ة
شيوع ص��ادر ع��ن الغرفة االبتدائية في
الشمال رقم  128تاريخ .2011/10/13
ت���اري���خ م��ح��ض��ر ال����وص����ف،2012/8/8 :
تاريخ تسجيله.2012/8/21 :
امل��ط��روح للبيع :العقار  84عربة قزحيا
ق��ط��ع��ة أرض زراع���ي���ة م��ش��ج��رة زي��ت��ون ال
يوجد عليها بناء ويقع على طريق فرعية
ضيقة متفرعة من طريق عام شكا ـ األرز
التي تمر في عربة قزحيا ومساحته 599
م ،2التخمني وب��دل الطرح/11860/ :د.أ.
أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.
م����وع����د امل�������زاي�������دة وم����ك����ان����ه����ا :األرب�����ع�����اء
 2013/1/9ال��س��اع��ة  12:00ظ���ه���رًا أم���ام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
للراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
دفع بدل الطرح في صندوق مال زغرتا
أو بموجب شيك مصرفي مسحوب ألمر
رئيس دائ��رة تنفيذ زغرتا واتخاذ مقام
له ضمن نطاق الدائرة أو توكيل محام،
وع��ل��ي��ه االط���ل��اع ع��ل��ى ق���ي���ود ال��ص��ح��ي��ف��ة
العينية للعقار موضوع املزايدة وعليه
زي����ادة ع��ن ال��ث��م��ن دف���ع رس���وم التسجيل
والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
تصويب إعالن
صدر ضمن جريدة األخبار يوم الثالثاء
 13تشرين الثاني  2012إعالن مزايدة من
دائرة تنفيذ أميون باالستنابة 2012/85
وقد ورد املنفذ ضدهم خورخيه البيرتو
س��رك��ي��س سليم نعمة خ��ط��أ والصحيح
خ����ورخ����ي����ه ال����ب����ي����رت����و س����رك����ي����س ن��ع��م��ة
فاقتضى التصويب
إعالن
م��ن��اق��ص��ة ع��ام��ة ع���ائ���دة الت���ح���اد ب��ل��دي��ات
الضنية
يعلن ات��ح��اد بلديات الضنية م��ن خالل
م��ش��روع��ه امل��ش��ت��رك م��ع ص��ن��دوق البيئة
امل��م��ول م��ن ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ة االمل��ان��ي��ة عبر
ال��وك��ال��ة االمل��ان��ي��ة للتعاون ال��دول��ي GIZ
والذي يهدف الى تنمية قطاع السياحة
البيئية املستدامة في الضنية،
ع����ن رغ���ب���ت���ه ف����ي اج�������راء م��ن��اق��ص��ة ع��ام��ة
الس�����ت�����دراج ع������روض م����ن اج�����ل ال��ت��ع��اق��د
م���ع ه��ي��ئ��ة اس��ت��ش��اري��ة ل��ك��ي ت��ع��اون��ه في
ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ق��ن��ي��ة واالداري�������ة ف���ي سبيل
اتمام املشروع اعاله.
ي��م��ك��ن ل��ل��راغ��ب�ين ف���ي امل���ش���ارك���ة ف���ي ه��ذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
م���ن م���رك���ز ات���ح���اد ب���ل���دي���ات ال��ض��ن��ي��ة في
بخعون ـ هاتف  06/242500أو من مكتب
ص����ن����دوق ال��ب��ي��ئ��ة ف����ي ب����ي����روت ـ ه���ات���ف:
.01/981931
ت��ق��دم ال��ع��روض بالظرف املختوم باليد
م��ب��اش��رة ف���ي م��رك��ز االت���ح���اد وذل����ك قبل
الساعة الثانية عشر من يوم االثنني في
.2012/11/26
رئيس اتحاد بلديات الضنية
محمد عبد السالم سعدية
إعالن
صادر عن القاضي العقاري اإلضافي في
النبطية
بتاريخ  2012/3/21تقدمت املستدعية
زي��ن��ب ع��ب��د ال��ح��س�ين ش��م��س ال���دي���ن من
ق���ب���ري���خ���ا ب���ط���ل���ب ي���رم���ي إل�����ى ت��ص��ح��ي��ح
ال���خ���ط���أ امل��������ادي ال����ح����اص����ل ف����ي اس��م��ه��ا
ع��ل��ى حصتها اإلرث���ي���ة ال�����ـ 600س��ه��م من
العقار  /831قبريخا واعتبارها تدعى
ً
زي��ن��ب ع��ب��د ال��ح��س��ن ش��م��س ال��دي��ن ب��دال
م���ن زي��ن��ب ع��ب��د ال��ح��س�ين ش��م��س ال��دي��ن
املدونة به خطأ أثناء عمليات التحديد
والتحرير للمنطقةَ .
فمن له اعتراض أو
لديه معلومات عليه تقديمها للمحكمة
خ��ل�ال م��ه��ل��ة ع��ش��ري��ن ي���وم���ًا م���ن ت��اري��خ
النشر.
رئيس القلم
أحمد عاصي

