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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ــاش ــراف عـلــى تشغيل
وص ـيــانــة املـعـمـلــن ال ـجــديــديــن لـلـمــولــدات
الـعـكـسـيــة ف ــي ال ـ ــذوق وال ـج ـيــة مل ــدة خمس
سـنــوات ،مــوضــوع اسـتــدراج الـعــروض رقم
ث4د 4860/تــاريــخ  ،2017/5/8قــد مــددت
لغاية يــوم الجمعة  2018/3/9عند نهاية
الدوام الرسمي.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /500 000/ل.ل.
علمًا بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/2/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 283
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء مـ ـع ــدات وق ــاي ــة
وحـ ـم ــاي ــة ،م ــوض ــوع اس ـ ـتـ ــدراج ال ـع ــروض
رقــم ث4د 12792/تاريخ  ،2018/12/14قد
مــددت لغاية يــوم الجمعة  2018/3/9عند
نهاية الدوام الرسمي.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/2/7
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 296
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب غــالــب عـبــد الـحـســن زل ــزل ــي بــوكــالـتــه
ً
عــن عـبــاس ابــراهـيــم س ــرور بصفته وكـيــا
عــن بــاســم جعفر س ــرور بصفته قيمًا عن
والده املحجور عليه جعفر ابراهيم سرور
سند تمليك بــدل عــن ضــائــع للعقار 1144
بازوريه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب ك ـم ــال ي ـحــي االغ ـ ــا ك ـس ـبــاه بــوكــالـتــه
عــن كــل مــن محمد بـســام خــالــد حاسبيني
وف ــراس احـمــد خــالــد حاسبيني بصفتهم
مــن ورث ــة خــالــد محمد حاسبيني سندات
تمليك بدل عن ضائع عن حصص مورثهم
 /خــالــد محمد حاسبيني بــالـعـقــار 1838
مصيطبة وبالقسمني  1و 2من العقار 1836
مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
تعلن هذه املحكمة بأن املدعو كامل محمد
ه ــاش ــم ب ــال ـت ـف ــوي ــض ع ــن اب ــراهـ ـي ــم ال ـع ـبــد
مغنية تـقــدم بــاسـتــدعــاء طـلــب فـيــه إص ــدار
القرار بحصر إرث املرحومة رقية ابراهيم
دهيني املتوفاة بتاريخ  1956/1/1بولدها
ع ـبــد ال ـك ــري ــم م ــن زوجـ ـه ــا امل ـت ــوف ــى قـبـلـهــا
محمد عبدالله مغنية وبحفيديها البنتها
املتوفاة قبلها خديجة محمد مغنية وهما
فاطمة ومحسن ولــدي صالح مغنية وقد

سجل االسـتــدعــاء بــرقــم  2018/260تاريخ
.2018/1/7
فمن لديه اعتراض التقدم به أمام املحكمة
ضـ ـم ــن أوق ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرسـ ـم ــي وخـ ــال
عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
تعلن بلدية زحـلــة  -معلقة وتعنايل عند
الساعة الــواحــدة ظهرًا بتاريخ 2018/3/6
بطريقة املناقصة العمومية.
* ت ـل ــزي ــم م ـل ــف رش املـ ـبـ ـي ــدات ل ـل ـح ـشــرات
ّ
الضارة بالصحة العامة ومكافحة املن على
األشجار والقوارض ضمن النطاق البلدي.
ُيمكن ملن يرغب االشتراك في هذه املناقصة
ّ
أن ي ــط ـل ــع ع ـل ــى دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـخ ــاص
املــوجــود لــدى الــدائــرة االداري ــة فــي البلدية
أثناء الــدوام الرسمي وعليه تقديم عرضه
باليد أو بالبريد املضمون شرط أن يصل
الدائرة االداريــة قبل الساعة الثانية عشرة
ظ ـه ـرًا م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـتــاريــخ
املحدد لهذه املناقصة.
زحلة في 2018/2/12
رئيس بلدية زحلة  -معلقة وتعنايل
املهندس أسعد زغيب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت رنـ ــده ح ـســن ن ـجــدي بــوكــالـتـهــا عن
خ ــدي ـج ــة ع ـب ــدال ـل ــه ي ــزب ــك وب ـص ـف ـت ـهــا اح ــد
ورثة عبدالله محمد يزبك شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1037كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ب ـ ــال ع ـب ــدال ـل ــه ف ـ ـ ــواز ب ــوك ــال ـت ــه عــن
خديجة حسني محي الدين ملوكلها محمد
حسني محي الدين شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  1152كفرفيال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب نبيل عبدالله عاصي سند تمليك بدل
ضائع للعقار  3758انصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت مـنــى كــامــل ش ــرف ال ــدي ــن ملوكلتها
سكينه يــوســف سبيتي ش ـهــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  1284كفرصير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت اشواق علي رابحه بوكالتها عن علي
خليل عيسى رابـحــه ملــورثــه خليل عيسى
رابحه شهادة قيد بدل ضائع للعقار 952
كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب املحامي سمير علي فياض باالصاله
عن نفسه وبوكالته عن كل من الزين رمزي
حــريـبــي وســاهــر رم ــزي حــريـبــي بــاالصــالــه
عـ ــن ن ـف ـس ــه وب ــوك ــالـ ـت ــه عـ ــن ح ـس ــن رمـ ــزي
حــريـبــي وعـلــي الـعـبــد قــاســم ومـحـمــد علي
علي فياض العلي وابراهيم حسني شمس
بــوكــالـتــه عــن سـمـيــرة عـلــي فـيــاض سـنــدات
تمليك بدل ضائع للقسم  65من العقار 500
النبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صغبني (الرئيس

التقي)
يبلغ الى املنفذ عليهما رامي وداني حسني
محيدلي من بلدة مشغرة مجهولي محل
االقامة حاليًا.
ً
ع ـمــا بــأح ـكــام املـ ــادة /409أ.م.م .تنبئكما
دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ص ـغ ـب ــن ب ـ ــأن ل ــديـ ـه ــا فــي
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2016/9انـ ــذارًا
اجرائيًا موجهًا اليكما من طالب التنفيذ
م ــاج ــد ك ــام ــل م ـح ـيــدلــي ب ـم ــوض ــوع تنفيذ
عقد بيع منظم مــن املــرحــومــة أمـنــة حمود
يوسف حمود بإقرار املرحومة آمنة حمود
ببيعها كامل العقار رقم /4077مشغرة إلى
ولدها طالب التنفيذ ماجد كامل محيدلي
وقبضها الثمن.
وعـلـيــه تــدعــوكـمــا ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
إلسـتــام اإلن ــذار التنفيذي وطلب التنفيذ
ومرفقاته وطلب تصحيح الخصومة علمًا
ب ــأن الـتـبـلـيــغ يـتــم قــانــونــا بــإنـقـضــاء مهلة
عشرين يومًا على نشر هذا اإلعــان وعلى
تعليق نسخة عنه وعن اإلنــذار على لوحة
إع ــان ــات امل ـح ـك ـمــة ل ـي ـصــار ب ـعــد إن ـق ـضــاء
ه ــذه املـهـلــة ومـهـلــة اإلنـ ــذار الـبــالـغــة عشرة
ً
أيام ملتابعة التنفيذ بحقكما أصــوال حتى
الدرجة األخيرة.
رئيس قلم محكمة صغبني
أحمد مصطفى
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيد تاجر
بـ ـن ـ ً
ـاء ل ـل ـط ـلــب ت ــاري ــخ  2018/1/22ت ـقــرر
شطب قيود التاجر املعروف باسم" :مريم
ح ـســن ال ـح ــاج ح ـســن" امل ـس ـجــل ت ـحــت رقــم
.2014/4004689
لـكــل ذي مصلحة االع ـت ــراض خ ــال عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جــوزيــف انطونيوس منصور وكيل
نبيل الـيــاس عــون بصفته رئـيــس مجلس
إدارة  -مــديــر ع ــام شــركــة ب ــان ري ــل استيت
ش.م.ل .مالكة العقار  /2196/ساقية املسك
وب ـحــرصــاف سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
باسم الشركة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب شربل جوزف مخلوف مالك القسمني
 /A 6/و /A 10 /من العقار  /930/جورة
الـ ـبـ ـل ــوط سـ ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت م ـي ــرن ــا ريـ ـ ــاض ب ــو ن ـع ـمــه ص ــواي ــا

بصفتها أح ــدى ورث ــة ري ــاض حـبـيــب أبــو
نعمه صوايا مالك العقار  /1415/الشوير
سند تمليك بدل عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب الياس لوبار عطاالله وكيل انطوانيت
قـبــان الـحــاج املــالـكــة فــي الـعـقــارات /442/
و /443/و /445/و /490/و/2118/
و /216/عينطورة وبوكالته عــن جــوزاف
عبدو الحاج املستفيد بموجب وكالة غير
قابلة للعزل من شربل يوسف الحاج لجان
عبدو الحاج .كما ان شربل يوسف الحاج
وكيل هنريات يوسف الحاج املالكة ايضًا
في نفس العقارات املــذكــورة اعــاه سندات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املالكتني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب محي الــديــن مصطفى الحافي وكيل
عـفــاف فــايــز كنعان مالكة الـعـقــار /2290/
عــن س ـعــادة سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عــن ضــائــع
باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

رينه طراد وغسان ووليد ودجني جوزيف
الخوري مالكي العقارات رقم  460البترون
و 736و 775و 776اده قضاء البترون وورثة
يوسف سليمان ابــي سلوم مالكي العقار
رقــم  461البترون .وورثــة حنا الياس حنا
شعيا ورمزه جبرائيل خايف مالكي العقار
رق ــم  462ال ـب ـت ــرون .وورثـ ــة ال ـي ــاس م ــارون
مــاخـيــا مــالـكــي الـعـقــار رق ــم  463الـبـتــرون.
وورث ـ ـ ـ ــة كـ ــل مـ ـ ــن :ن ـخ ـل ــه وف ـ ــري ـ ــده يــوســف
س ـل ـي ـمــان اب ــي س ـل ــوم ول ــول ــو ي ــوس ــف ابــي
سلوم زوجة باخوس اسطفان العجلتوني
مالكي العقار رقم  464البترون.
ت ـب ـل ـغ ـك ــم ل ـج ـن ــة االس ـ ـت ـ ـمـ ــاك االبـ ـت ــدائـ ـي ــة
ف ــي ال ـش ـم ــال املـ ــرسـ ــوم رقـ ــم  1087ت ــاري ــخ
 2017/7/18القاضي باستمالك العقارات
أو اج ــزاء منها املصابة بــاملــرســوم املذكور
اعاله ملصلحة اتحاد بلديات البترون بناء
عـلــى ال ـق ــرار ال ـص ــادر عـنــه بــرقــم 2016/86
تـ ــاريـ ــخ  2016/9/9وت ــدع ــوك ــم ل ـح ـضــور
ال ـج ـل ـس ــة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـن ـع ـقــد يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
الــواقــع فيه  2018/3/16الـســاعــة التاسعة
ص ـب ــاح ــا فـ ــي ق ـص ــر ال ـ ـعـ ــدل فـ ــي ال ـب ـت ــرون
غــرفــة الــرئـيــس صـقــر صـقــر وذل ــك لتحديد
التعويض عن نــزع ملكيتكم عن العقارات
أو اج ــزاء منها مــن اجــل انـشــاء معمل لفرز
ومعالجة النفايات في بلدتي اده والبترون
مصحوبني بوثيقة الهوية للتعريف عنكم،
وعـلـيـكــم الـتـصــريــح عــن اص ـحــاب الـحـقــوق
واال اصبحتم مسؤولني عن التعويض لهم
وفــي حــال عــدم حـضــوركــم الجلسة تجري
املعاملة بحقكم غيابيًا.
رئيس قلم لجنة االستمالك االبتدائية في
الشمال
انطوان معوض

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت جــوس ـلــن ش ــرب ــل الـ ـخ ــوري وكـيـلــة
كميل بشير كفوري احد ورثة بشير خطار
الكفوري املالك في العقارين  /34/و/164/
ع ــن ال ـص ـف ـصــاف س ـن ــدي تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضائع بحصتي املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي طــارق مــارون الخوند وكيل
رون ــي جــرجــي بصيبص سند ملكية بدل
ضائع للعقار  10/3797بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت ليلى سليم يوسف ع ــازوري وكيلة
نــاديــا مخايل حـبــوش مالكة القسم /16/
مــن الـعـقــار  /128/البوشرية سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب علي محمد طالب وكيل علي حسني
شبلي ووكـيــل ايـهــاب علي طــالــب بوكالته
عن بنك صــادرات ايــران شهادة تأمني بدل
ضائع للعقار  1565الحدث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن تبليغ دعوة
من لجنة االستمالك االبتدائية في الشمال
ال ــى ال ـس ـيــدات وال ـس ــادة املـبـيـنــة اسـمــاؤهــم
ادناه:
ورثـ ـ ــة س ـل ـي ـمــان طـ ـن ــوس روم ـ ــان ـ ــوس اب ــي
سلوم مالكني في العقار رقم  457البترون.
وورثة مارون مالخيا سليمان وامينه غانم
يــوســف الـشـلـفــون مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 458
البترون .وبدر يوسف الخباز ونخله حنا
الخباز وورثــة نبيل نزيه شبشول مالكني
ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم  459ال ـب ـت ــرون ومـيـشـلــن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـل ــب شـ ـ ــادي ي ــوس ــف ال ـع ـي ــه وكـ ـي ــل اي ـلــي
وسمير بــول الشدياق سـنــدات ملكية بدل
ضائع للعقارين  291و 84شرتون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب رضـ ــا م ـح ـمــد ح ـس ــان وك ـي ــل مـحـمــد
سـلـمــان خ ــري ــزات سـنــد ملكية ب ــدل ضائع
للعقار  9/3878الحدث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

◄ مبوب ►
تعلن مستشفى بهمن عن حاجتها
مرشف /ة يف دائرة التمريض من
حملة شهادة ماجستري متريض أو
بكالوريوس يف العلوم التمريضية مع
خربة ال تقل عن خمس سنوات يف
مجال اإلرشاف التمرييض
للمراجعة  :االتصال عىل الرقم
 544000/01مقسم 2365
ترسل السرية الذاتية إىل
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