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إعالنات

مأمور تنفيذ بيروت
محمد وليد الحلبي
تبليغ
صادر عن محكمة النبطية املدنية
(عقاري)
يدعو قلم هذه املحكمة املعترض عليهم
طالل عبد املنعم شعيب وإياد فايز
شعيب ومحمد عبد املنعم شعيب،
مجهولي محل االقامة الحضور اليه
الستالم اوراق االعتراض رقم 2017/481
املقامة عليكم من املعترض املحامي وائل
شعيب بموضوع اعتراض على املعاملة
التنفيذية رقم  2016/528وعليكم اتخاذ
محل اقامة لكم ضمن نطاق املحكمة ما لم
تكونوا ممثلني بمحام حيث يعد مكتبه
مقامًا مختارًا واال جاز ابالغكم األوراق
وموعد الجلسة بواسطة رئيس القلم
والتعليق على لوحة االعالنات ضمن
املهلة القانونية من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن
ـ ـ صدر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2016/645غرفة الرئيس
القاضي اياد بردان لبيع العقار رقم
:341عقتانيت باملزاد العلني.
املنفذ :نور يحيى حجازي بوكالة
املحامي مصطفى فرحات
املنفذ عليهم :يوسف وشاكر وفريدة
حنون نمور
السند التنفيذي :حكم املحكمة االبتدائية
في لبنان الجنوبي املتضمن ازالة
الشيوع في العقار رقم /341عقتانيت
وبيعه باملزاد العلني.
تاريخ تبليغ االنذار2016/10/15 :
تاريخ قرار الحجز ،2016/11/16 :تاريخ
تسجيله2016/11/23 :
تاريخ محضر الوصف،2016/12/20 :
تاريخ تسجيله2017/1/21 :
محتويات العقار رقم /341عقتانيت:
هو عبارة عن قطعة ارض ال بناء عليها
يوجد فيها بعض اشجار الزيتون.
مساحته/1.452 :م2
بدل التخمني/145.200/ :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض/117.612/ :د.أ.
ً
حدود العقار رقم /341عقتانيت :شماال:
العقار رقم  /340/و ،/342/شرقًا :العقار
رقم  /336/جنوبًا :العقار رقم  ،/5/غربًا:
العقار رقم  /342/و./326/
تاريخ ومكان البيع :لقد تحدد نهار
الثالثاء الواقع في  2017/9/12الساعة
التاسعة صباحًا موعدًا للبيع باملزاد
العلني امام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء ان
يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
أو في احد املصارف املقبولة من الدولة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو ان يقدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ان يتخذ محل اقامة مختارًا له ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري ايداع كامل الثمن ورسم الداللة
خالل مهلة ثالثة ايام من تاريخ صدور
قرار االحالة واال تعاد املزايدة بالعشر
وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن توظيف
إجراء مباراة مللء املراكز الشاغرة في
وظائف الفئة الثالثة
في السلك الخارجي في مالك وزارة
الخارجية واملغتربني
تجري ادارة املوظفني في مجلس الخدمة
املدنية اعتبارًا من يوم السبت في 26
آب  2017مباراة مللء املراكز الشاغرة في
وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي
في مالك وزارة الخارجية واملغتربني.
يمكن االطالع على شروط املباراة
وبرنامجها في مجلس الخدمة املدنية ـ ـ
شارع رشيد كرامي (فردان سابقًا) ،وعلى
املوقع االلكتروني للمجلسwww.csb. :
.gov.lb
تقدم الطلبات في مجلس الخدمة املدنية
في مهلة أقصاها يوم السبت في  12آب
.2017

تعلن النتائج على باب مجلس الخدمة
املدنية في مهلة اقصاها يوم االثنني في
 15كانون الثاني .2018
بيروت ،في 2017/6/29
رئيس ادارة املوظفني
انطوان جبران
التكليف 1269

طلب صفا يعقوب الزامر بالوكاله عن
احد ورثة مقبل وسالم واديب عبيد
سندات بدل ضائع للعقارات  741و451
و 26كفرحزير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
قرر القاضي العقاري في الجنوب باعادة
تكوين الصحيفة املؤقتة للعقار رقم
 1973منطقة عنقون العقارية بالصورة
القضائية وتكليف الخبير حسني زين
للكشف على موقع العقار يوم االربعاء
بتاريخ  2017/8/2وتعيني يوم الثالثاء
بتاريخ  2017/9/19موعدًا أمام هذه
املحكمة العادة التكوين وعلى كل من
له عالقه بالعنصر املفقود التقدم بطلبه
حسب االصول معززًا باملستندات لغاية
موعد الجلسة بتاريخ .2017/9/19
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب اسعد كرم ابي كرم بصفته مفوض
من املطران جورج خضر بصفته الولي
الشرعي على اوقاف ابرشية جبيل
والبترون عن ملك دير مارتقال لطائفة
الروم االرثوذكس سند بدل ضائع للعقار
 735وجه الحجر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن محكمة زغرتا
الناظرة باالحوال الشخصية
رقم امللف 2017/225
تقدمت املستدعية ميشلني أدال ميشال
خليفة بواسطة وكيلها املدني سليم
دينا باستدعاء طلبت بموجبه ثبوت
وفاة وحصر إرث جان ميشال أسعد
نصر من مزيارة عازبا وحصر إرثه فيما
بني اوالد عمته تراز أسعد نصر املتوافة
قبله وهم نديم وجميل وزينة وليلى
وميشلني أوالد ميشال خليفة والبير
وإميل (الكسي) ومنى وأنطوانيت اوالد
أنطوان نصر دون سواهم.
فمن لديه إعتراض عليه التقدم به الى قلم
هذه املحكمة خالل مهلة شهر من تاريخ
النشر.
رئيس القلم
جبور نمنوم
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قيد التحصيل الفواتير املتأخرة التي
لم تسدد للجباة والعائدة لدائرة عاليه
ولغاية إصدار آذار ونيسان  2016توتر
منخفض.
فعلى املشتركني الذين لم يسددوا
فواتيرهم املذكورة ،املبادرة الى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة
اسبوعني من تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الى الغاء
اشتراكاتهم.
ملزيد من التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ
شخصي.
بيروت في  30حزيران 2017
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 1261
إعالن صادر عن بلدية عنقون
تعلن بلدية عنقون عن إجراء مباراة مللء
وظيفة شرطي دائم عدد  /1/في املالك
االداري لبلدية عنقون وذلك بتاريخ
 2016/8/3و.2016/8/4
لالستفسار االتصال على االرقام:
 07/205208ـ ـ 81/751636
عنقون في 2017/6/30
رئيس بلدية عنقون
الدكتور حسني قاسم فرحات
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت سالم فياض محفوض بالوكاله
عن احد ورثة ابراهيم لطوف سندات
بدل ضائع للعقار  2275و 1871كرمسده
و 1091راسكيفا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت نهاد يوسف نافعه سند بدل
ضائع للعقار  1752شكا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب املحامي نعيم الخوري بوكاله عن
احد ورثة رضى ساسني سندات بدل
ضائع للعقارات  332و 343و 360كفرزينا
و 196كفرحورا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب سليم خيرو املرادني ملورثته
رحمه طالب حسن حالل وبوكالته عن
علي احمد محمود ملورثه احمد محمد
محمود سندي تمليك بدل ضائع العقار
 348درب السيم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب غالب محمد هرموش ملوكلته
جانيت ميشال دياب سند تمليك بدل عن
ضائع للقسم  7من العقار  1132منطقة
االشرفية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

◄ مبوب ►
خرج ولم يعد
غادر العامالن البنغالدشيان
RASEL MIAH
MOHAMMAD ABU BAKKAR
من مؤسسة حسن عالمي الدين
من دير قانون النهر – قضاء صور
غادر العمال البنغالدشيون
mehdi hasan
babul reza
jewel mirdha
md mahfuz miah
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــم ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 71/551553
غادرت العاملة االثيوبية
meskeren edoto herano
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 71/158141

إعالن
عن تعديل في دفتر الشروط الخاص بتلزيم انتاج وطباعة وتوزيع سالسل الكتاب
املدرسي الوطني
الصادرة عن املركز التربوي للبحوث واالنماء بطريقة املناقصة العمومية
على اساس التنزيل املئوي
يعلن املركز التربوي للبحوث واالنماء عن تعديل دفتر الشروط رقم /3110م تاريخ
 2017/6/15الخاص بتلزيم انتاج وطباعة وتوزيع سالسل الكتاب املدرسي الوطني
الصادرة عن املركز التربوي بطريقة املناقصة العمومية على اساس التنزيل املئوي
لجهة ما يأتي.
ً
أوال :تعدل املادة الثانية ،البند ( )6بحيث تصبح على الشكل اآلتي:
 .6يجب أن يكون العارض قد قام أو شارك بانتاج أو بطباعة أو بتوزيع كتب مدرسية
منذ أكثر من خمس سنوات.
ثانيًا :تعدل املادة الرابعة ،البند ( ،)2الفقرة "ب" بحيث تصبح على الشكل اآلتي:
ب .يجب ان يكون العارض متخصصًا في انتاج أو طباعة أو توزيع كتب مدرسية
الكثر من خمس سنوات ،ويثبت ذلك بتقديم كتب مدرسية منشورة أو مطبوعة أو
موزعة من قبله منذ خمس سنوات على األقل.
ثالثًا :تعدل املادة الرابعة ،البند ( )3الفقرة االولى منه بحيث تصبح على الشكل
اآلتي:
ـ ـ أن يكون العارض منتسبًا الى نقابة الناشرين املدرسيني في لبنان واذا كان
العارض اتحادًا يجب ان يكون كل عضو من اعضاء االتحاد ،منتسبًا الى نقابة
الناشرين املدرسيني.
ً
رابعًاّ :
تعدل املادة السادسة في "أوال" ،البند ( ،)5الفقرة االولى من "ب" بحيث تصبح
على الشكل اآلتي:
ب ـ ـ إثبات املؤهالت التقنية/الفنية/املهنية:
* الئحة (دليل خبرة) ّ
تبي املطبوعات الخاصة بالعارض وأنواعها وكمياتها والتي
قام بتنفيذها ،على أن تشمل كتب مدرسية من إنتاج أو طباعة أو توزيع من قبل
العارض يعود تاريخها الى خمس سنوات على االقل.
خامسًا :يعدل امللحق رقم ( IIـ ـ " )1دليل املواصفات والشروط الفنية املطلوبة ـ ـ القسم
االول "ب" بيان باملواصفات والشروط الفنية املطلوبة ،البند ( )7بحيث يصبح على
الشكل اآلتي:
 7ـ ـ التغليف
ينفذ التغليف بواسطة الغراء األبيض الساخن ( )Hot Meltمن نوعية جيدة ،على
أن يجري برش ظهر الكتاب برشًا كافيًا إليصال الغراء الى الصفحات كافة بما فيه
الخصرة في الغالف على الجهتني بحدود  5ـ ـ  7ملم ،وتعتمد طريقة "شك بطن"
ّ
يتحمل امللتزم املسؤولية
لكل كتاب من عشر مالزم وما فوق ،وفي مطلق األحوال
بالنسبة للمتانة.
تعتمد طريقة "شك حصان" بالنسبة للكتب ودفاتر التمارين ذات الخمس مالزم
وما دون.
سادسًا :يعدل امللحق رقم ( IIـ ـ " )1دليل املواصفات والشروط الفنية املطلوبة ـ ـ
القسم الثاني ،البند ( )2بيان باملواصفات الواجب توافرها في مؤسسات الخدمات
ّ
الطباعية واملؤهلة للعمل في صناعة الكتاب املدرسي الوطني بحيث يصبح على
الشكل اآلتي:
 2ـ ـ مؤسسات فرز األلوان وسحب األفالم وسحب البالكات
أن يكون لدى املؤسسة آالت حديثة درام سكانر  Drum Scannerأو Flat bed high
 resolutionوآلة تصوير أفالم  Image setterقياس 100 × 70سنتم ومزودة ببرامج
مونتاج  Impositionوأن يكون لديها ّ
شاسي لتصوير البالكات قياس  100 × 70وأن
يكون لديها آلة  C.T.Pلسحب بالكيت  Direct To Platلكتب جديدة.
سابعًا :يعدل امللحق رقم ( IIـ ـ " )4املجموعة الثالثة املطلوب طباعتها واألسعار
الحالية ـ ـ الحلقة الثالثة :السنة التاسعة األساسية" بحيث يصبح سعر الكتاب
الحالي على الشكل اآلتي:
الرقم

اسم الكتاب ونوعه

سعر الكتاب الحالي ل.ل.

سعر العارض

22

/Informatiqueتلميذ

2300

.

23

/Informaticsتلميذ

3000

.

24

2550 /Sciences de la Vie et de la Terre
تلميذ

.

25

2550

.

/Life and Earth Sciencesتلميذ

ثامنًا :يعدل البيان رقم  IIIـ ـ  3بيان بالكميات املطلوب استردادها من كتب ودفاتر
املجموعة االولى بحيث يصبح على الشكل اآلتي:
 1ـ ـ مرحلة الروضة السنتني األولى ،الثانية والثالثة.
تاسعًا :يعدل املرفق رقم  Vـ ـ آلية تنظيم مرفقات العرض بحيث يصبح البند ()17
منه على الشكل اآلتي:
17

ـ ـ تأمني مؤقت صادر بموجب كتاب عن
مصرف بقيمة /250.000.000/ل.ل .لكل
مجموعة.
• املجموعة األولى
• املجموعة الثانية:
• املجموعة الثالثة:

عاشرًا تمديد مهلة تقديم العروض للمشاركة في التلزيم موضوع دفتر الشروط
أعاله وذلك لغاية يوم الجمعة الواقع فيه  2017/7/14الساعة الواحدة ظهرًا استنادًا
الى قرار تخفيض مهلة النشر رقم  2017/945تاريخ .2017/6/29
حادي عشر :تأجيل تاريخ اجراء التلزيم أعاله الى يوم االثنني الواقع فيه 2017/7/17
الساعة الثامنة والنصف صباحًا في قاعة االجتماعات في الطابق االول من املبنى
الرئيسي للمركز.
 30حزيران 2017
رئيسة املركز التربوي للبحوث واالنماء بالتكليف
الدكتورة ندى عويجان
التكليف 1270

