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◄ إعالنات رسمية ►
الثانية عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
اليوم املحدد إلجــراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض يقدم بعد هذا التاريخ.
مدير عام
املعهد الوطني لإلدارة
جمال الزعيم املنجد
التكليف 541

ان مالك العقار ابراهيم حمودي وهبي
مواليد  1930ـ ـ محرونة ،والحقيقة انه من
مواليد  1940/3/26ـ ـ مـحــرونــة ،والدته
خديجة فقيه ،سجل  30/محرونة ،وذلك
في جريدتي السفير واألخبار.
القاضي العقاري اإلضافي في الجنوب
محمد الحاج علي

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد الستقصاء اسعار لشراء
م ــرح ــات ل ــواح ــق ()Relais auxiliaries
ل ــزوم انـظـمــة الـحـمــايــة والـتـحـكــم خــايــا
التوتر املتوسط من نوع  TEC & ICEفي
محطات التحويل الرئيسية ،موضوع
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض رق ــم ث4د10543/
تــاريــخ  ،2014/12/27قــد م ــددت لغاية
ي ــوم الـجـمـعــة  2015/4/17ع ـنــد نـهــايــة
الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اسـ ـع ــار املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق األح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/3/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 539

إعلن قضائي
بتاريخ  2015/3/10قرر رئيس محكمة
بداية صيدا القاضي جــورج مزهر نشر
خ ــاص ــة االسـ ـت ــدع ــاء املـ ـق ــدم م ــن نــزيـهــة
سليمان خليفة بوكالة املحامي حسني
علول واملسجل برقم  2015/1612والذي
يـطـلــب ف ـيــه ش ـطــب اشـ ـ ــارة ال ــدع ــوى عن
العقار  /2058الصرفند واملسجلة على
الصحيفة العينية لدى القاضي املنفرد
املدني في صيدا من عز الدين الزعتري
ض ـ ــد مـ ـحـ ـم ــد وك ـ ــاظ ـ ــم زي ـ ـ ــن الـ ـع ــاب ــدي ــن
عسيران تاريخ .1961/3/28
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر
رئيس القلم سالم الغوش

إعالن
تعلن بلدية زحلة ـ ـ معلقة عند الساعة
الثانية عشرة ظهرًا بتاريخ 2015/4/2
بطريقة املناقصة العمومية.
تلزيم ملف اعمال انشاء حيطان ساندة
في مواقع محددة ضمن النطاق البلدي.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة ان يطلع عـلــى دفـتــر الـشــروط
ال ـخــاص املــوجــود ل ــدى ال ــدائ ــرة االداري ــة
في البلدية اثناء الدوام الرسمي ،وعليه
تقديم عرضه باليد او بالبريد املضمون
شـ ــرط ان ي ـص ــل الـ ــدائـ ــرة اإلداري ـ ـ ـ ــة قـبــل
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخــر
ي ــوم عـمــل يـسـبــق ال ـتــاريــخ امل ـحــدد لهذه
املناقصة.
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس جوزف دياب املعلوف
إعالن صادر عن القاضي العقاري اإلضافي في
الجنوب
املعاملة رقم 2013 /433
للتصحيح
بتاريخ  2013/10/24صدر عن القاضي
ال ـع ـق ــاري االض ــاف ــي ف ــي ال ـج ـن ــوب ق ــرار
قـ ـض ــى ب ـن ـش ــر االسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــاء املـ ـ ـق ـ ــدم مــن
ابراهيم حمودي وهبي والذي يطلب فيه
تصحيح الـخـطــأ املـ ــادي الـحــاصــل على
الـعـقــار رق ــم  /128مـحــرونــة بحيث ورد

دعوة
مــوج ـهــة ال ــى رامـ ــي ام ـيــر اس ـعــد غ ـنــدور
املجهول املقام
ان م ـح ـك ـمــة املـ ـنـ ـف ــرد املـ ــالـ ــي فـ ــي ب ـع ـبــدا
ـ ـ ـ ـ الــرئ ـي ـســة زي ـن ــه ح ـي ــدر اح ـم ــد تــدعــوك
للحضور الــى قلم املحكمة لتبلغ اوراق
الدعوى رقم  2012/49املقامة من محمد
اح ـ ـمـ ــد اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ض ـ ـ ــدك م ــوض ــوع ـه ــا
الــزامــك بدفع مبلغ /16000/د.أ .ينبغي
حـضــورك او ارس ــال وكـيــل قانوني عنك
وإال ستتخذ بحقك التدابير القانونية
سـنـدًا ألحـكــام امل ــادة  445ومــا يليها من
قانون أ.م.م.
الكاتبة نغم السكاف
إعالن
صـ ــادر ع ــن ام ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري في
بيروت
طـلـبــت ث ـنــاء ص ـفــوح ال ــدوج ــي بصفتها
وريـ ـث ــة صـ ـف ــوح ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر الـ ـص ــواف
الشهير بالدوجي سند تمليك بــدل عن
ضــائــع عــن حصته بــالـعـقــار  363ميناء
الحصن
لـلـمـعـتــرض م ــراج ـع ــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير
إعالن
صـ ــادر ع ــن ام ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري في
بيروت
طـلـبــت ش ــارل ــوت ب ــري ــدي ملــوكـلـهــا زي ــاد
ج ــوزي ــف ض ــاه ــر س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل عن
ضائع للقسم  10من العقار  4924املزرعة
لـلـمـعـتــرض م ــراج ـع ــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير
ـ
إعالن
صـ ــادر ع ــن ام ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري في
بيروت

طـلــب مـحـمــد فـقـيــه ملــوكـلــه فــايــز تيسير
الـقـصــار س ـنــدي تمليك ب ــدل عــن ضائع
ل ـل ـق ـس ـم ــن  15و 16م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 511
الباشورة
لـلـمـعـتــرض م ــراج ـع ــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير

إعالن
صـ ــادر ع ــن ام ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري في
بيروت
طـلــب مـحـمــد مـحـمــود ال ـصــالــح بصفته
اح ـ ــد ورثـ ـ ــة م ـح ـم ــود ش ــوي ــش ال ـصــالــح
سند تمليك بــدل عــن ضائع عــن حصته
بالعقار  562املدور
لـلـمـعـتــرض م ــراج ـع ــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير
إعالن
صـ ــادر ع ــن ام ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري في
بيروت
طلبت نــزيـهــه خليل مــزهــر سـنــد تمليك
بــدل عن ضائع عن حصتها بالقسم 13
من العقار  162الباشورة
لـلـمـعـتــرض م ــراج ـع ــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  ،2015/3/24الرابع
والـ ـعـ ـش ــرون م ــن ش ـهــر آذار عـ ــام ،2015
يـ ـ ـج ـ ــري مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب م ـن ــاق ـص ــة
عمومية ،لتلزيم أشغال كهربائية (غب
الطلب) في مناطق متفرقة في محافظتي
الجنوب والنبطية ،على أساس التنزيل
املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
األولـ ـ ــى ألشـ ـغ ــال ك ـهــربــائ ـيــة وال ــراغ ـب ــن
بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
إلـ ـ ــى اإلدارة أث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى املـلــف الـكــامــل لــأشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون أو
ّ
ّ
وتسجل في
تسلم باليد ،على أن تصل
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 548
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  ،2015/3/24الرابع
والـ ـعـ ـش ــرون م ــن ش ـهــر آذار عـ ــام ،2015
يـ ـ ـج ـ ــري مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب م ـن ــاق ـص ــة
عمومية ،لتلزيم أشغال بناء مدرسة في
بلدة كفرشوبا ـ ـ قضاء حاصبيا ،وعلى
أساس التنزيل املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة

األول ـ ـ ـ ـ ــى ألش ـ ـغ ـ ــال مـ ـب ــان ــي والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
إل ـ ـ ــى اإلدارة أثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــأشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون أو
ّ
ّ
وتسجل في
تسلم باليد ،على أن تصل
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 548

إعالن
طلب اثبات وفاة وجيه انيس املقدم
صـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـنـبـطـيــة الـشــرعـيــة
الجعفرية
بتاريخ  2014/11/25تقدمت املحامية
مــي ضــاهــر بــوكــالـتـهــا عــن حـســن انيس
امل ـق ــدم ل ــدى مـحـكـمــة الـنـبـطـيــة الـشــرعـيــة
ال ـج ـع ـفــريــة ب ـط ـلــب اثـ ـب ــات وفـ ـ ــاة وج ـيــه
انـ ـي ــس املـ ـق ــدم م ــن ال ـن ـب ـط ـيــة الـ ـ ــذي فـقــد
بتاريخ  1975/8/7وكــان عازبًا وال احد
يعرف عنه شيئًا حتى تاريخه وسجل
ال ـط ـلــب ت ـحــت رقـ ــم اس ـ ــاس ()64/2186
 2015فمن لديه اعتراض حول موضوع
الطلب فليتقدم باعتراضه لدى قلم هذه
املحكمة خــال عشرين يومًا تلي النشر
تحريرًا في 2015/3/12
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية
الجعفرية
هشام فحص
إعالن قضائي
صـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة ال ــدرج ــة االولـ ــى في
حلبا
الناظرة في الدعاوى العقارية
غرفة الرئيس باسم نصر
رقم االوراق2013 /410 :
ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ال ــدع ــوى امل ـقــامــة م ــن املــدعـيــة
امـ ـي ــرة ع ـب ــدال ـل ــه ال ـب ــوب ـل ــي ض ــد امل ــدع ــى
عـ ـلـ ـيـ ـه ــم كـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن :ولـ ـ ـي ـ ــد  /وخـ ـ ــالـ ـ ــد /
وعبدالقادر  /ومحمد جواد  /مجهولي
م ـحــل االق ــام ــة ب ـم ــوض ــوع الـ ـ ــزام املــدعــى
عليهم بتسجيل الشقة في العقار /230/
ديــر دلــوم موضوع عقد البيع على اسم
املــدعـيــة وتسليمها سـنــد امللكية خاليًا
م ــن اي اش ـ ــارة رهـ ــن أو ح ـجــز وال ـح ـكــم
على املدعى عليهم بدفع البند الجزائي
املقدر في العقد ،وتضمني املدعى عليهم
الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة.
فيقتضي حضوركم الى قلم هذه املحكمة
او ارسـ ـ ـ ــال وكـ ـي ــل ق ــان ــون ــي مـ ــن قـبـلـكــم
ب ـمــوجــب س ـنــد رس ـم ــي السـ ـت ــام اوراق
الدعوى ومربوطاتها في خالل عشرين
يومًا من تاريخ النشر وااللصاق واتخاذ
مقام لكم ضمن نطاق هذه املحكمة واذا
ً
لم تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم في
املهلة املحددة تجري املعاملة القانونية
بحقكم وفقًا لالصول واال فكل تبليغ لكم
في قلم هــذه املحكمة يعتبر قانونيًا ما
عدا الحكم النهائي.
رئيس القلم
ابراهيم شلهوب

اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1534
املنفذ :انطوان سركيس الخوري وكيله
املحامي حميد هدوان.
املنفذ عليهم :ورثة كريمة مزهر ممثلني
باملحامي محمد أبــو ضــاهــر ،وانـطــوان
ج ـم ـيــل ال ـس ـم ــران ــي ،م ـق ـيــم ف ــي زغ ــرت ــا ـ ـ
امل ـخــاضــة ـ ـ ـ ـ ال ـش ــارع ال ـع ــام مـلــك بـطــرس
الدنكوره ـ ـ طابق اول.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
تـنـفـيــذ طــراب ـلــس رق ــم  2013/32تــاريــخ
 2014/2/6املتضمنة تنفيذ حكم ازالــة
شيوع صــادر عــن الغرفة االبتدائية في
الشمال رقم  70تاريخ .2012/4/2
تاريخ محضر الوصف2014/10/9 :
تاريخ تسجيله2014/10/16 :
املـ ـ ـط ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /501/
ع ــرج ــس وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض
ص ـغ ـي ــرة ج ـ ـدًا ويـ ـحـ ـت ــوي ع ـل ــى ش ـجــرة
زي ـت ــون واح ـ ــدة وي ـقــع بــال ـقــرب م ــن فيال
عائدة للمنفذ انطوان سركيس الخوري
في بلدة عرجس ومساحته  16م.2
التخمني وب ــدل ال ـطــرح 1040 :د.أ .او ما
يعادله بالعملة اللبنانية.
مــوعــد املــزايــدة ومكانها :نـهــار االربـعــاء
في  2015/4/15الساعة  12.30ظهرًا امام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـب ــل امل ـبــاشــرة
ب ـ ــامل ـ ــزاي ـ ــدة ان يـ ــدفـ ــع ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح فــي
ص ـن ــدوق م ــال زغ ــرت ــا او بـمــوجــب شيك
م ـصــرفــي م ـس ـحــوب ألمـ ــر رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ زغــرتــا وان يتخذ محل اقــامــة له
ضمن نطاق الدائرة وعليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع
امل ـ ــزاي ـ ــدة وان ي ــدف ــع رسـ ـ ــوم الـتـسـجـيــل
والداللة.
مأمور التنفيذ نقوال دعبول
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب مـ ــارون ج ــان طــربـيــه بــوكــالـتــه عن
جاك بطرس مناسا وكيل عدال ابراهيم
م ـن ــاس ــا اح ـ ــدى ورث ـ ــة اب ــراهـ ـي ــم يـعـقــوب
م ـن ــاس ــا س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عـ ــن ضــائــع
بحصتها بالعقار  /2214/البوشرية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

مفقود
غادر العمال SAIFUL ISLAM
محمد حبيب الله محمد فضل املولى
BABLU ABUL KASHEM
JAHANGIR ALAM ABDUL HALIM
 ISMAIL KAMAL MIAHم ـ ــن ع ـنــد
م ـخ ــدوم ـه ــم ،ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف عنهم
شيئًا ،االت ـصــال على الــرقــم 70/766733

تطلب مندوبي مبيعات
برنامج مخترص للحج
رجال اﻷعامل
10أيام من  16.9.2015اىل 26.9.2015
اﻹقامة املدينة املنورة فندق دار اﻹميان أنرتكونتيننتال
ومكة املكرمة بجوار الكعبة مبارشة فندق هيلتون
وخيار ثاين فندق كروندكورال  600مرت من الكعبة

(إشتراكات وإعالنات)
في كافة المناطق اللبنانية،
راتب  +عمولة

للراغبينُ ،يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد
االلكتروني jobs@al-akhbar.com :

