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مبوب
إعالنات

مطلوب

◄ مبوب   ►

A leading Paper company based in Ji-
yeh, Southern Beirut is recruiting now: 
An administrative assistant for CEO, 
with experience in purchasing & logis-
tics. BA in management or any related 
field , fluent in English with 3 years of 
experience in a similar position. 
CV : 961  1  841302
Nb: transportation from Beirut to Jiyeh 
is provided by the company.

مفقود

فيييقيييد جيييييييواز سيييفييير بيييياسييييم نييييجيييياح حييسيين 
مّمن  الييرجيياء  الجنسية.  لبنانية  الحركة، 

يجده االتصال على الرقم: 01/474575.

نييارّييية وأوراق قانونّية  مييع دراجييية  شيياب 
للعمل في مكتبة وإعالنات فريحة في  ييييي 

األشرفية. هي: 01/201740.
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Executive Assistant 
for a law firm 

 Missions: 
 Assist the Managing Lawyer in his daily administrative work.   

 Coordinate and handle all office tasks (filing, agenda, 

correspondence, appointments, reports, telephone, e-mail, minutes 

of meeting, etc). 

 Communicate and provide information by relevant methods 

internally and externally. 

 Qualifications: 
 University degree in Business or equivalent. 

 3 to 5 years experience in a similar field. 

 Responsible and Organized. 

 Confident and respects confidentiality. 

 Strong interpersonal skills & excellent communication. 

 Advanced computer literacy. 
 Arabic, English and French are a must. 

Please send your CV + 1 photo to info@icanfindajob.com 
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زوجة الفقيد: ليدو سليم البرجي
ولداه: جاك فوزي املعلم وعائلته

جورج فوزي املعلم وعائلته
ابنتاه: مارلن زوجة خليل جورج نعيمه 

وعائلتها
دينا زوجة جان ميشال نجم وعائلته

شقيقته: سعاد الياس املعلم
وجميع عائالت كفرحزير ينعون إليكم

فوزي الياس املعلم
تييقييبييل اليييتيييعيييازي اليييييييوم اليييثيييالثييياء فيييي 14 
فييي  اليييفيييقيييييييد  ميييينييييزل  فيييييي  األول  كيييييانيييييون 

كفرحزير.

الثالثاء  14  كانون األول  2010  العدد  1291

◄ إعالنات رسمية   ►
تصحيح إعالن 

ورد خطأ في اعالن صادر عن دائرة تنفيذ 
صيدا باملعاملة التنفيذية رقم 2010/218 
في 9 كانون االول2010 العدد 1287, فورد 
و  عييبيياس حسن حميد  عليه  املنفذ  اسييم 
الصحيح هو عباس حسن حمود وورد 
طييالل حسن  املنفذ  باسم  الثاني  الخطأ 
حييمييود و الييصييحيييييح طيييالل حييسيين حييمييود 
فاقتضى التصحيح  .                           

إعالن
ألميييييييانييييييية اليييييسيييييجيييييل الييييييعييييييقيييييياري الييييثييييانييييييييية 

بطرابلس
اليييخيييوري  وكيييييييل  اليييييخيييييوري  طيييليييب دوري 
بييدل ضائع  يوسف مرعي شييهييادات قيد 
و5626  و5567  و5565   1038 لييلييعييقييارات 
تيينييورييين  و5633  و5632  و5631  و5630 

الفوقا.
للمعترض 15 يومًا للمراجعة.
أمن السجل العقاري

إعالن
ألميييييييانييييييية اليييييسيييييجيييييل الييييييعييييييقيييييياري الييييثييييانييييييييية 

بطرابلس
طلب هنري ملكون بوكالته عن أنور رعد 
اليينييخييلييه وشيييهيييادات قيد  سيينييد ملكية 46 
بدل ضائع للعقارات رقم 83 و286 و288 
و297 و307 و316 و394 و400 و480 و580 

و582 و592 و598 و601 و609 بريسات.
للمعترض 15 يومًا للمراجعة.
أمن السجل العقاري

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية

املعاملة التنفيذية رقم 2005/11
طالب التنفيذ: راسييم فيياروق وزي مكحل 

بوكالة املحامي هيثم عاليه
ييييي  املييينيييّفيييذ عييليييييه: حييسيين درويييييييش كيييليييوت 

النبطية.
السند التنفيذي وقيمته: عقد تأمن درجة 
لييدييين قيييييمييتييه $169194  أولييييى تييحييصييييياًل 
وأربعة  ومئة  ألفًا  وستون  وتسعة  )مئة 
وتييسييعييون دوالرًا أميييييركيييييًا( إضيييافييية إلييى 
وحتى   2003/12/22 تيياريييخ  ميين  الفائدة 

الدفع الفعلي والرسوم واللواحق.
ميفذون،   /90 العقار  املييوصييوف:  العقار 
عبارة عن أرض بعل سليخ توجد عليه 
إنييييشيييياءات مييين طييابييقيين سييفييلييي وأرضييييي 
عبارة عن مزرعة للمواشي يقع على تلة 
مشرفة على املناطق املجاورة في الجهة 
الييشييرقييييية لييلييبييلييدة، إن الييبيينيياء الييقييائييم على 
إلييى قسمن: قسم  املييذكييور يقسم  الييعييقييار 
لجهة اليمن ويتألف من طابقن سفلي 
وأرضي، وقسم لجهة الشمال يتألف من 
طابق واحد، ويفصل بن البناءين فسحة 
دار مييين اليييبييياطيييون فيييييهييا أعيييميييدة بيياطييون 

وقوائم حديد لزوم البقر واملواشي.
مساحته: 37278 م2 )سبعة وثالثون ألفًا 

ومئتان وثمانية وسبعون مترًا مربعًا(.
وثييالثيية  )تييسييعييمييئيية   $953560 الييتييخييميين: 
وخمسون ألفًا وخمسمئة وستون دوالرًا 

أميركيًا(.
واثييينيييان  )خييمييسييمييئيية   $572136 الييييطييييرح: 
وسيييبيييعيييون أليييفيييًا وميييئييية وسيييتييية وثيييالثيييون 

دوالرًا أميركيًا(.
الرسوم املتوجبة: رسم الفراغ والداللة.

الخميس  يييوم  وتاريخها:  املييزايييدة  مكان 
الحادية  الساعة   2011/1/13 فيه  الواقع 
عشرة صباحًا أمام رئيس دائرة التنفيذ 

في النبطية ييييي قصر العدل.
على الراغب بالشراء إيداع بدل الطرح في 
قلم هييذه الييدائييرة بموجب شيك مصرفي 
منّظم ألمر رئيس دائييرة تنفيذ النبطية، 
واتيييخييياذ مييحييل إقيييامييية ليييه ضييميين نييطيياقييهييا، 
وإال عّد قلمها مقامًا مختارًا له ما لم يكن 
ممثاًل بمحام، وعليه االطالع على قيود 
الصحيفة العقارية للعقار املطروح ودفع 
القانونية  املهلة  ضمن  والييرسييوم  الثمن 
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب

إعالن
دعوى رقم 2010/913

من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
الياس  الييخييوري  املستدعى ضييدهييم:  إلييى 

جرجس أغابيوس ونخله وعزيزة وسارة 
وعدال جرجس أغابيوس ونقوال وفريدة 
وسعاد لطف الله الخوري وحنا شحادة 
من بلدة الشيخ محمد أصاًل ومجهولي 

محل اإلقامة حاليًا.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم االستدعاء 
وميييربيييوطييياتيييه املييييرفييييوع ضيييدكيييم ميييين زكيييي 
سييليييييمييان طيييعيييوم بييييدعييييوى إزالييييييية شيييييوع 
السمونية  ميينييطييقيية  رقيييم 339  الييعييقييار  فيييي 
العقارية وذلك خالل مهلة عشرين يومًا 
من تاريخ نشر هذا اإلعييالن وأن تأخذوا 
وتبدوا  املحكمة  هييذه  بنطاق  لكم  مقامًا 
الدعوى خالل  الخطية على  مالحظاتكم 
خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ، وإال 
بييياب ردهيية  لييكييم تعليقًا عييلييى  فييكييل تبليغ 
النهائي  الحكم  باستثناء  املحكمة  هييذه 

يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
أنطوان معوض

إعالن
دعوى رقم 2010/779

من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
إليييى املييسييتييدعييى ضييدهييم: سليم ورشيييييدة 
ويييوسييف تييومييا بييطييرس مضفر ميين بلدة 
عييرجييس أصيييياًل وحيياليييييًا مييجييهييولييي محل 

اإلقامة.
تييدعييوكييم هيييذه املييحييكييميية السيييتيييالم صيييورة 
بييرقييم 2010/165  اليييصيييادر عيينييهييا  الييحييكييم 
بييياليييدعيييوى امليييقيييامييية ضيييدكيييم مييين جييرجييس 
فيييرنيييانيييدو اليييخيييوري واليييقييياضيييي بيياعييتييبييار 
الييييعييييقييييار رقيييييييم 85 مييييين مييينيييطيييقييية عيييرجيييس 
وبيعه  عينًا  للقسمة  قابل  غير  العقارية 
التنفيذ  دائييييرة  بييواسييطيية  العلني  بيياملييزاد 
الييثييميين واليييرسيييوم بن  املختصة وتييوزيييع 
الشركاء كل بنسبة حصته بامللكية وذلك 
خيييالل ثييالثيين يييومييًا ميين تيياريييخ نييشيير هييذا 

اإلعالن.
رئيس القلم
أنطوان معوض

إعالن قضائي
تيييدعيييو املييحييكييميية االبيييتيييدائييييييية امليييدنييييييية في 
صيييييييدا بييرئيياسيية الييقيياضييي جيييييورج مييزهيير 
ورثة املرحوم محمد بن محمد مصطفى 
عييارفيية واملييجييهييول محل اإلقيياميية والهوية 
الحضور إلى قلم املحكمة الستالم نسخة 
عن أوراق الدعوى رقم 2010/398 املقامة 
بموضوع  أعيين  السبع  الحميد  عبد  ميين 
رقييم 1499 من منطقة  العقار  قسمة على 
الوسطاني العقارية، واتخاذ محل إقامة 
بنطاق املحكمة والييجييواب خييالل شهرين 
ميين تيياريييخ النشر وإال يصار إلييى تعين 
ممثل خاص سندًا ألحكام املادة 15 أ.م.م. 

ويبلغ املمثل كافة أوراق املحاكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن تبليغ
صادر عن محكمة مرجعيون املدنية

من  امليييقيييامييية   2010/135 رقييييم  بييياليييدعيييوى 

عبد  بييوجييه محسن  حسن محمد خليل 
الييكييريييم شييكيير املييجييهييول امليييقيييام، فييقييد تقرر 
وعييلييى   ،2011/2/2 فيييي  الييجييلييسيية  ميييوعيييد 
املدعى عليه الحضور لتبّلغ املوعد، وفي 
حييال عييدم الحضور فكل تبليغ يبّلغ من 
باستثناء  صحيحًا،  يعتبر  القلم  رئيس 

الحكم النهائي.
رئيس القلم
ذيب لزيق

إعالن نشر
صييادر عن قاضي األمييور املستعجلة في 

دير القمر
املستدعي  تييقييدم   2010/11/25 بييتيياريييخ 
املعوش  ميين مجد  التكلي  نجيب  الييييياس 
بييياسيييتيييدعييياء مييين حيييضيييرة قييياضيييي األمييييور 
برقم  تسجل  الييقييميير  ديييير  فييي  املستعجلة 
اتيييخييياذ  فيييييييه  ييييطيييليييب   2010/42 أسييييييياس 
قيييرار بييمييوجييب أمييير عييلييى عييريييضيية يقضي 
رقم  العقار   القائم على  البناء  بتسليمه 
يييمييلييكييه بعد  اليييييذي  امليييعيييوش  مييجييد   /405
فتحه وإجييييراء جيييردة ألييية مييوجييودات قد 
وتسليمه  األقفال  وتغيير  بداخله  تكون 
ميييفييياتيييييييحيييه. وكيييييل َمييييين لييييديييييه إييييضييياحيييات 
تييقييديييمييهييا فيييي قييلييم املييحييكييميية خييييالل مهلة 

أسبوعن من تاريخ النشر األخير.
رئيس القلم
جريس أبو رجيلي

إعالن
صادر عن محكمة »مرجعيون املدنية«

غرفة األحوال الشخصية
هيييذه  مييييين  تييييقييييدم   2010/7/27 بييييتيييياريييييخ 
القليعة  ميين  يييوسييف حمد  املحكمة حمد 
بيياسييتييدعيياء يييطييلييب بييمييوجييبييه حييصيير إرث 
املييييرحييييوم عيييييسييى الييلييقيييييس امليييتيييوفيييى قبل 
بابنتيه رهيجة وتمام عيسى  اإلحصاء 
اللقيس ثم وفاة األخيرة وانحصار إرثها 
لديه  فَمن  بولدها يوسف طنوس حمد، 
مييعييلييومييات مييغييايييرة أو اعيييتيييراض الييتييقييدم 
من قلم املحكمة خالل عشرين يومًا تلي 

النشر.
رئيس القلم
ذيب لزيق

إعالن بيع عقاري
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ جبيل

باملعاملة رقم 2010/168
القاضي جوزف عجاقه

طالب التنفيذ: طانيوس منصور دريان
املنّفذ عليهم: يوسف وطانيوس وبطرس 

وحال وسعدى الحلو
املستند التنفيذي: استنابة دائرة تنفيذ 
املنت رقم 2010/508 حكم محكمة الدرجة 
األولييى جبل لبنان قرار 2010/78 تاريخ 
 697 رقم  العقار  أن  باعتبار   2010/3/11
حييصييرايييل غييييير قييابييل للقسمة عييييينييًا بن 
اليييشيييركييياء وبييييإزاليييية اليييشيييييييوع فيييييه بينهم 
بيياملييزاد العلني  عيين طييريييق طييرحييه للبيع 

للعموم لصالحهم.
العقار املطروح للبيع 697 حصرايل

مييسييتييطيييييل  شيييكيييليييهيييا  أرض  ميييشيييتيييميييالتيييه: 
تحتوي على أشجار من الليمون واآلكي 
دنيييييا والييجييوز والييلييوز والييقييسييم اآلخييير من 
لييلييزراعيية وتييوجييد ضمنه  يييصييلييح  األرض 
الخفان وسقفها  زراعييييية من حجر  غرفة 

من التوتيا.
مساحته: 942 م2.

حدوده: غربًا 742 شرقًا 700 ييييي 703 شمااًل 
706 جنوبًا 696 ييييي 698.

 2010/10/8 الييييوصييييف:  مييحييضيير  تيييارييييخ 
وسجل في 2010/10/12.

قيمة التخمن: /28260/ د.أ.
قيمة بدل الطرح: /28260/ د.أ.

مكان وزمييان البيع: يييوم األربييعيياء الواقع 
عشرة  الثانية  الساعة   2011/1/19 فيه 

ظهرًا في قاعة املحكمة.
تيييطيييرح هيييييذه اليييييدائيييييرة اليييعيييقيييار رقيييييم 697 
للبيع باملزاد  أعيياله  املييوصييوف  حصرايل 

العلني.
على الراغب في الشراء الحضور إلى قلم 
اليييدائيييرة قييبييل مييوعييد الييبيييييع املييحييدد ودفييع 
قيييييميية اليييطيييرح نيييقيييدًا فيييي مييحييتييسييبييييية مييال 
جييبيييييل أو تييقييديييم كييفيياليية مييصييرفييييية وافييييية 
من أحد املصارف واتخاذ محل إقامة له 
ضمن نطاق الدائرة وإال عد قلمها مقامًا 
مختارًا له يبّلغ جميع اإلجراءات، وعليه 

دفع رسم الداللة 5% ورسوم التسجيل.
مأمور تنفيذ جبيل
نهى سعاده

إعالن
قيد  أنيييهيييا وضيييعيييت  امليييالييييييية  تييعييليين وزارة 
الييتييحييصيييييل جييييداول الييتييكييليييييف األسيياسييييية 
اليييصيييادرة بضريبة الييدخييل عييلييى األربييياح 
ييييي  التجارية  وغير  والصناعية  التجارية 
الربح  الباب األول للمكلفن على أساس 
إيييرادات  النبطية عن  املقّدر في محافظة 

2009 تكليف 2010.
إن املييكييلييفيين أصييحيياب الييعييالقيية الييذييين ال 
املييتييوجييبيية عليهم  الييضييريييبيية  يييييسييييددون 
كييامييليية خيييالل مييهييليية شييهييرييين مييين تيياريييخ 
نيييشييير هيييييذا اإلعيييييييالن فييييي عيييييدد اليييجيييرييييدة 
كانون   23 فييي  الييذي سيصدر  الرسمية 
قييدرهييا  لييغييراميية  يييتييعييرضييون  األول 2010 
واحد في املئة )1%( من مقدار الضريبة 
عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر 

شهرًا كاماًل.
تيييبيييدأ مييهييليية االعيييييتيييييراض عيييليييى الييضييريييبيية 
امليييذكيييورة امليييحيييددة بييشييهييرييين اعييتييبييارًا من 
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا اإلعالن أي 
في 24 كانون األول 2010 وتنتهي في 24 

شباط 2011 ضمنًا.
مع اإلشارة إلى أنه يتوجب على املكلفن 
بيييضيييرييييبييية اليييييدخيييييل عيييليييى أسييييييياس اليييربيييح 
امليييقيييّدر وعييميياًل بييأحييكييام امليييادتييين 29 و30 
القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11  من 
)قييييانييييون اإلجييييييييييراءات اليييضيييرييييبييييييية( مييسييك 
بموجب  املييحييددة  املحاسبية  الييسييجييالت 
تيييارييييخ  امليييالييييييية رقيييييم 1/453  قييييييرار وزييييييير 

.2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1802

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم األربعاء 
الواقع فيه 2011/1/5 الخامس من شهر 
الثاني عام 2011، يجري مجلس  كانون 
الجنوب مناقصة عمومية لتلزيم أشغال 
كهربائية في بلدة برعشيت ييييي قضاء: بنت 

جبيل، وعلى أساس التنزيل املئوي.
بييالييدرجيية  املييصيينييفيين  للمتعهدين  يمكن 
الييثييالييثيية ألشيييغيييال كييهييربييائييييية والييراغييبيين 
الحضور  املناقصة  هييذه  في  باالشتراك 
اليييرسيييميييي  اليييييييييييدوام  أثييييينييييياء  اإلدارة  إلييييييى 
الييكييامييل لألشغال  املييلييف  عييلييى  للحصول 
تسديد  بييعييد  الفنية  املصلحة  قييلييم  ليييدى 

ثمن امللف.
تييرسييل اليييعيييروض بييالييبييريييد املييضييمييون أو 
في  وتسجل  أن تصل  على  باليد  تسّلم 
قييلييم املييدييير الييعييام ملييجييلييس الييجيينييوب قبل 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1808

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
أسعد جوزف سركيس

الحائز وسام األرز الوطني 
من رتبة ضابط

وسام جمهورية هايتي 
برتبة كوموندور

زوجته مايا فرنسوا خوري حلو
ابنه ماريو

ابنتاه تاتيانا وناتاشا
شييقيييييقييتييه آميييييييال أرميييييلييييية أنيييييطيييييوان عيييبيييده 
وأوالدهيييييا: وليييييد عييبييده وعائلته وفييادي 

عبده وعائلته وكريم عبده
أشقاؤه شارل جوزف سركيس

ابيييينييييا شيييقيييييييقيييه املييييييرحييييييوم رييييينيييييييييه: كيييييارل 
وساندرا سركيس

أرمييليية شقيقه املييرحييوم بيييييار: ريييمييا بكر 
بيار سركيس  الدجاني وولييدهييا: ريمي 

وعائلته
ابييييين شييقيييييقييه املييييرحييييوم بيييييييييار: جييييو بيييييار 

سركيس
وعموم عائالت سركيس وخييوري حلو 
وآصيياف وعبده وَميين ينتسب إليهم في 
الوطن واملهجر ينعونه إليكم بمزيد من 

األسى.
الثالثاء واالربعاء  التعازي يومي  تقبل 
14 و 15 كانون االول 2010 في صالون 
كنيسة سيدة الوردية الرعائية – غادير 
جونيه من الساعة الحادية عشرة حتى 

السابعة مساًء.

نداء انساني
طيييفيييل عييييمييييره سييينييية وشييييهييييرييييين بييحيياجيية 
لعملية زرع بالنخاع العظمي في احدى 
العملية  وتييكييلييفيية   ، فييرنييسييا  مستشفيات 
اليييف   375 حييييوالييييي  اي  يييييييورو  اليييييف   268
واالستفسار  للمساعدة  اميركي.  دوالر 
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