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مبوب
◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/6 :
ت �ع �ل ��ن امل� ��دي� ��ري� ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار
وص � � �ي � � ��ان � � ��ة امل � � � � ��واص� � �ل � ��ات ال� �س� �ل� �ك� �ي ��ة
وال�لاس�ل�ك�ي��ة ف��ي وزارة االت �ص ��االت عن
ت �م��دي��د م�ه�ل��ة ت �س��دي��د ف��وات �ي��ر ال�ه��ات��ف
الثابت والتلكس عن شهر آذار  2014الى
تاريخ  2014/05/20ضمنًا.
وعن تمديد مهلة قطع خطوط املشتركني
املتخلفني عن دفع تلك الفواتير باتجاه
واح� ��د «ل�لاس �ت �ق �ب��ال ف �ق��ط» اع �ت �ب��ارًا من
ت��اري��خ  2014/05/21عوضًا ع��ن تاريخ
 2014/05/15اس � �ت � �ن ��ادًا ل� �ل� �ب�ل�اغ رق ��م
 2/4ت��اري��خ  2014/03/28وذل��ك بسبب
إضراب موظفي القطاع العام.
كذلك تعلن املديرية العامة لالستثمار
وص � � �ي � � ��ان � � ��ة امل � � � � ��واص� � �ل � ��ات ال� �س� �ل� �ك� �ي ��ة
وال�لاس�ل�ك�ي��ة ف��ي وزارة االت �ص ��االت عن
وض ��ع ف��وات �ي��ر ش�ه��ر ن�ي�س��ان  2014قيد
التحصيل بتاريخ  2014/05/21عوضًا
عن تاريخ .2014/05/15
بيروت في 12 :أيار 2014
املدير العام الستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
د .عبد املنعم يوسف
التكليف 886
إعادة إعالن
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إج ��راء مناقصة ع��ام��ة ب��واس�ط��ة ال�ظ��رف
امل�خ�ت��وم لتلزيم تقديم م��واد كيميائية
وك��واش��ف ل ��زوم ف��رع وق��اي��ة ال�ن�ب��ات في
محطة تل العمارة.
امل �ك��ان :م�ح�ط��ة ت��ل ال �ع �م��ارة ال��زراع �ي��ة ـــــ
رياق ـــــ البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ .2014/6/3
ف�ع�ل��ى م ��ن ي �ه� ّ�م��ه األم� ��ر ال �ح �ص��ول على
دفتر الشروط الخاص املودع نسخ عنه
في محطة تل العمارة ـــــ ري��اق ـــــ البقاع
لدى قسم املناقصات وفي محطة الفنار
ـــــ ج��دي��دة امل�ت�ن ل��دى ال�س�ي��د غ��ي ق��اروط
ضمن أوق��ات ال ��دوام الرسمي علمًا بأن
ث�م��ن ك��ل ن�س�خ��ة ع��ن دف �ت��ر ال �ش��روط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.
ت ��رس ��ل ال � �ع� ��روض م �ب��اش��رة ب��ال �ي��د إل��ى
إدارة م�ص�ل�ح��ة األب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة في
محطة تل العمارة ـــــ رياق ـــــ البقاع خالل
الدوام الرسمي ،على أن تصل العروض
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ اج��راء هذه املناقصة
وت�ه�م��ل ال �ع��روض ال�ت��ي ت�ص��ل ب�ع��د ه��ذا
املوعد.
تل العمارة في  19أيار 2014
رئيس مجلس اإلدارة ـــــ املدير العام
ميشال أنطوان افرام
التكليف 901
دعوة
ص� ��ادرة ع��ن دائ� ��رة تنفيذ امل�ت�ن ـــــ القلم
األول
باملعاملة التنفيذية الرقم 2014/143
ال��ى املنفذ عليه :ميشال ج��ورج ميشال
فارس ـــــ مجهول محل اإلقامة
بتاريخ  2014/2/12تقدم طالب التنفيذ
ال �ي ��اس اب��راه �ي��م ع �ي��د ب��واس �ط��ة وك�ي�ل��ه
املحامي سيمون ك��رم باستدعاء يطلب
بموجبه تنفيذ حكم الغرفة االبتدائية
ال �ت��اس �ع��ة ف��ي ج �ب��ل ل �ب �ن��ان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل�ت�ن ق��رار
 2013/374تاريخ  2013/11/12باعتبار
ال� �ع� �ق ��ار  /768/م� ��ن م �ن �ط �ق��ة امل �ن �ص��ف
ال�ع�ق��اري��ة غ�ي��ر ق��اب��ل للقسمة ع�ي�ن��ًا بني
ال �ش��رك��اء وب ��إزال ��ة ال �ش �ي��وع ف �ي��ه بينهم
ع��ن ط��ري��ق ط��رح��ه للبيع ب��امل��زاد العلني
للعموم لصالحهم أم��ام دائ ��رة التنفيذ
املختصة ،على أن يعتمد أساسًا للطرح
ف ��ي امل� ��زاي� ��دة األول � � ��ى امل �ب �ل��غ امل� �ق ��رر م��ن
الخبير والبالغ /81250/د.أ .وبتوزيع
ن��ات��ج الثمن وال��رس��وم وامل�ص��اري��ف بني
ّ
الشركاء بنسبة ملكية كل منهم بحسب
قيود الصحيفة العينية وشطب الدعوى
ال��راه�ن��ة ع��ن الصحيفة العينية للعقار
ً
موضوعها بعد إنفاذ البند أوال.
لذلك
تدعوك هذه الدائرة للحضور الى قلمها
ب��ال��ذات أو بواسطة وكيل قانوني عنك
لتبلغ اإلن��ذار التنفيذي وطلب التنفيذ

وم��رب��وط��ات��ه خ�ل�ال مهلة ع�ش��ري��ن يومًا
ت �ل��ي ال �ن �ش��ر وإال اع �ت �ب��رت م�ب�ل�غ��ًا وق�ل��م
ال��دائ��رة م�ق��ام��ًا م�خ�ت��ارًا ل��ك وي �ص��ار ال��ى
ً
متابعة التنفيذ أصوال.
مأمور التنفيذ
ميرنا الحلو
إعالن
عن وضع جداول التكليف األساسية
للعام 2014
واإلض ��اف� �ي ��ة وال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة امل �ل �ح �ق��ة قيد
التحصيل
ي�ع�ل��ن رئ �ي��س ب�ل��دي��ة م��زرع��ة ي �ش��وع عن
وضع ج��داول التكليف األساسية لكافة
ال ��رس ��وم ال �ب �ل��دي��ة ع��ن ع ��ام  2014أل �ف��ان
ً
وأربعة عشر قيد التحصيل عمال بنص
املادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :ع�م�لا بنص امل ��ادة  106م��ن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص امل��ادة  109من قانون
ال ��رس ��وم ال �ب �ل��دي��ة رق ��م  ،88/60ت�ف��رض
غرامة تأخير وقدرها ( %2اثنان باملئة)
ع��ن ك��ل شهر تأخير ع��ن امل�ب��ال��غ ال�ت��ي ال
تسدد خالل املهلة املبينة في البند األول
ً
أعاله ،ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ثالثًا :يعتبر ه��ذا اإلع�ل�ان بمثابة إن��ذار
شخصي لكل مكلف وقاطعًا ملرور الزمن
للذين لم ي�س��ددوا ما يترتب عليهم من
رس� ��وم ب �ل��دي��ة ع��ن ه ��ذا ال �ع��ام واألع � ��وام
السابقة.
مزرعة يشوع في 2014/5/10
رئيس بلدية مزرعة يشوع
طانيوس أسعد الياس
التكليف 878
إعالن بيع يخت
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيس جورج عطية
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/2629
ط��ال�ب��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ش��رك��ة م ��دور للمالحة
ش.م.م .وكيلها األستاذ طوني جنحو
امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي�ه��ا :ش��رك��ة أف ��رودي ��ت م��اري��ن
كومباني ش.م.م.
ت �ط��رح ه ��ذه ال ��دائ ��رة ل �ل �م��رة األول � ��ى في
تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم
ال�س�ب��ت ال��واق��ع ف�ي��ه  2014/5/31للبيع
ب��امل��زاد العلني اليخت البحري املسمى
 AFRODITEالذي يحمل رقم التسجيل
ال�ع��امل��ي  IMO :6412413وامل�ص�ن��وع في
أح��واض شركة  KREMERسنة  1964ـــــ
ط��ول اليخت  49.74ع��رض اليخت 8.26
ع �م��ق ال �ي �خ��ت  3.50وي �ت��أل��ف م��ن ث�لاث��ة
ط ��واب ��ق ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م �ص �ن��وع م ��ن م � ��ادة ال �ح��دي��د
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ وزن ال �ي �خ��ت  250ط �ن��ًا ـ �ـ �ـ �ـ �ـ م�ح�م��ول��ه
الصافي  272طنًا ـــــ محموله اإلجمالي
 909أطنان ـــــ مجهز بمحركني أساسيني
يعمالن على  DIZELماركة  MUMطراز
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  TRHS425AVق� ��درة ك ��ل م�ن�ه��ا 825
حصانًا ومجهز بمحركني احتياطيني
ماركة  VOLVO PENTAـــــ مخمن بمبلغ
/160.000/د.أ .وي�ت��وج��ب ع�ل��ى اليخت
البحري رسوم لصالح إدارة واستثمار
م � ��رف � ��أ ب � � �ي� � ��روت ل � �غ� ��اي� ��ة 2014/3/31
/20845/د.أ.
إن ب ��دل ال �ط��رح امل �ح��دد م��ن ق�ب��ل رئ�ي��س
دائ��رة تنفيذ بيروت هو قيمة التخمني
ً
أعاله وذلك تحصيال لدين املنفذة البالغ
/141092.82/د.أ .عدا الفوائد والرسوم
واملصاريف.
ف�ع�ل��ى ال��راغ �ب�ين ب��ال �ش��راء ال �ح �ض��ور في
املوعد املحدد ال��ى رصيف مرفأ بيروت
الحوض رقم ( )2مصحوبًا بالثمن نقدًا
يضاف إليه  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي ـــــ وجدي القزي
إعالن تلزيم
يعلن ات�ح��اد بلديات ال�ش�لال ع��ن إج��راء
م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة ب �ط��ري �ق��ة ال �ت �ن��زي��ل
امل�ئ��وي وذل��ك ف��ي تمام الساعة الحادية
عشرة من قبل ظهر ي��وم السبت الواقع
ف�ي��ه ال�س��اب��ع م��ن ح��زي��ران ()2014/6/7
لتلزيم م�ش��روع ب�ن��اء ن��ادي املتقاعدين

على العقار رقم  2516من منطقة بوداي
العقارية.
املتعهدون املقبولون :الشركات املصنفة
ف��ي وزارة األش �غ��ال ف�ئ��ة أول ��ى ـ�ـ�ـ�ـ�ـ درج��ة
أولى مباني
ت�ق��دم ال �ع��روض ب��ال�ي��د ف��ي م��رك��ز ات�ح��اد
بلديات الشالل /ب��وداي ـــــ مبنى القصر
ال� �ب� �ل ��دي /ع �ل��ى ان ت �ص��ل ق �ب��ل ال �س��اع��ة
الحادية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
املوعد املحدد لفض ال�ع��روض ويرفض
ك��ل ع��رض ال ي�ق��دم ب�ه��ذه الطريقة ،علمًا
ب ��أن ك��ل ع ��رض ي ��رد ال ��ى االت �ح ��اد يجب
ان يتضمن قيمة الضريبة على القيمة
املضافة ،وكل عرض خالفًا لذلك يعتبر
متضمنًا ضمنًا هذه الضريبة.
يمكن االط�لاع واالستحصال على دفتر
الشروط املوضوع لهذه الغاية واملصدق
وف� � �ق � ��ًا ل� �ل��أص� � ��ول ل� � �ق � ��اء م� �ب� �ل ��غ وق� � � ��دره
/250.000/ل.ل( .فقط مئتان وخمسون
ال��ف ل�ي��رة لبنانية ال غ�ي��ر) ،وذل��ك خالل
اوقات الدوام الرسمي من مركز االتحاد
املذكور.
رئيس اتحاد بلديات الشالل
علي حسني عساف
إعالن
تعلن بلدية البترون عن إجراء مناقصة
عامة في مركز البلدية في تمام الساعة
العاشرة قبل ظهر ي��وم الثالثاء الواقع
فيه  2014/6/10لتلزيم مشروع املرحلة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن ت�ع��دي��ل وإض��اف��ة ب�ن��اء على
م�ب�ن��ى ب �ل��دي��ة ال �ب �ت��رون ف��ي ال �ع �ق��ار رق��م
 /1617/البترون وذلك بطريقة املناقصة
العمومية.
ف �ع �ل��ى م ��ن ي��رغ��ب ب ��االش� �ت ��راك ف ��ي ه��ذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
ال �خ��اص امل �ع��د ل �ه��ذه ال �غ��اي��ة م��ن ب�ل��دي��ة
البترون ـــــ الشارع العام ـــــ مبنى البلدية
الطابق األول ضمن الدوام الرسمي.
تقدم العروض بالظرف املختوم وباليد
الى قلم بلدية البترون في مهلة أقصاها
ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة ظ �ه �رًا م��ن آخ��ر
يوم عمل يسبق موعد إج��راء املناقصة،
وي� ��رف� ��ض ك� ��ل ع� � ��رض ي� �ص ��ل ب� �ع ��د ه ��ذا
التاريخ.
يعلن عن املناقصة في الجريدة الرسمية
وث � �ل ��اث ص� �ح ��ف م �ح �ل �ي��ة ق� �ب ��ل خ �م �س��ة
عشر ي��وم��ًا على األق��ل م��ن ت��اري��خ إج��راء
املناقصة.
البترون في 2014/5/15
رئيس بلدية البترون
مرسلينو الحرك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط �ل��ب م �ح �م��ود ه��ان��ي م �ن �ص��ور بصفته
ً
وكيال عن كل من حفيظة محمد درويش
بصفتها الشخصية ودان ��ي واب��راه�ي��م
حسني درويش بصفتهما مشتريني من
اب��راه�ي��م ح�س�ين دروي ��ش س�ن��دي ملكية
ب ��دل ض��ائ��ع ع��ن ح�ص��ة اب��راه �ي��م حسني
دروي � ��ش وح�ف�ي�ظ��ة م�ح�م��د دروي � ��ش في
العقار  311كيفون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت املحامية لودي غسان ضو وكيلة
سامر كامل الريشاني سندي ملكية بدل
ض��ائ��ع ع��ن حصته ف��ي ال�ع�ق��اري��ن 2048
و 2049مزرعة الشوف
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن تلزيم (للمرة الثالثة)
ت�ع�ل��ن امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ�ي��ة
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،ع��ن إع� ��ادة اج� ��راء تلزيم
بطريقة اس �ت��دراج ع��روض على أس��اس
ت �ق��دي��م أس �ع��ار ل�ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��روع إك �س��اء
وت��أه �ي��ل أق �ن �ي��ة ري ف��ي م�ن�ط�ق��ة ع��روب��ة
القزقلية التحتا ـــــ جرود الهرمل (للمرة
الثالثة).

ت � �ج ��ري ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ل ��زي ��م ف� ��ي ال �س��اع��ة
ال �ع��اش��رة م��ن ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء ال ��واق ��ع في
.2014/6/24
فعلى املتعهدين املصنفني ف��ي ال��درج��ة
ال ��راب� �ع ��ة ع �ل��ى األق� � ��ل ل �ت �ن �ف �ي��ذ ص �ف �ق��ات
األش� �غ ��ال امل��ائ �ي��ة ال��راغ �ب�ي�ن ب��االش �ت��راك
ب� �ه ��ذا ال �ت �ل��زي��م ت �ق��دي��م ع ��روض� �ه ��م ق�ب��ل
ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش ��رة م ��ن آخ� ��ر ي��وم
عمل يسبق ال�ي��وم امل�ح��دد لجلسة فض
العروض ـــــ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االط�لاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ م �ص �ل �ح��ة ال� ��دي� ��وان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
كورنيش النهر.
بيروت في 20 :أيار 2014
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 899
إعالن مزايدة عمومية
ل�ب�ي��ع س �ي��ارات ق��دي�م��ة مستهلكة وغير
ص ��ال �ح ��ة ل�ل�اس �ت �ع �م��ال ل� � ��زوم امل ��دي ��ري ��ة
العامة لرئاسة مجلس الوزراء
ال � �س� ��اع� ��ة ال� �ت ��اس� �ع ��ة م � ��ن ي � � ��وم االث� �ن�ي�ن
ال��واق��ع فيه الثالث والعشرون من شهر
ح��زي��ران  ،2014تجري إدارة املناقصات
ف��ي م��رك��زه��ا ال�ك��ائ��ن ف��ي ب�ن��اي��ة بيضون
ـــــ ش ��ارع ب ��وردو ـــــ ال�ص�ن��اي��ع ـــــ ب�ي��روت،
لحساب رئاسة مجلس الوزراء ـــــ مزايدة
عمومية لبيع سيارات قديمة مستهلكة
وغير صالحة لالستعمال.
ـــــ ال�ت��أم�ين امل��ؤق��ت :خمسماية ال��ف ليرة
لبنانية ال غير.
ـــــ س�ع��ر االف �ت �ت��اح :س�ب�ع��ة ع�ش��ر مليونًا
وث�ل�اث �م ��اي ��ة وس� �ت ��ة ث�ل�اث ��ون أل � ��ف ل �ي��رة
لبنانية ال غير.
ـــــ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت �ق ��دم ال � �ع� ��روض ،وف� ��ق ن �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال�ح�ص��ول عليه م��ن قلم دي��وان رئاسة
مجلس الوزراء ـــــ السراي الكبير.
يجب أن تصل ال �ع��روض إل��ى قلم إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 898
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي محمود حسن حالل وكيل
ح�ن��ا س��ام��ي غ�ط��اس بصفته أح��د ورث��ة
س��ام��ي س�ل�ي��م غ �ط��اس أح��د ورث ��ة سليم
حنا غطاس سند ملكية بدل ضائع عن
حصته في العقار  231الرميلة
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت مي حلمي مراد وكيلة فارس فائز
راج ��ح س�ن��د م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع للعقار
 7/507السمقانية
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من
ي��وم ال�ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه 2014/06/10
ت �ج ��ري م��ؤس �س��ة م �ي ��اه ب� �ي ��روت وج �ب��ل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
امل �خ �ت��وم ع ��ائ ��دة ل� �ـ«ل� �ش ��راء م�ج�م��وع��ات
ضخ غاطسة لدى مؤسسة مياه بيروت
وجبل لبنان» وذلك في املكتب الرئيسي
الكائن ف��ي ش��ارع سامي الصلح ـــــ ملك
الشدراوي ـــــ بيروت.
ي �م �ك��ن مل� ��ن ي ��رغ ��ب االش� � �ت � ��راك ف� ��ي ه ��ذه
املناقصة االط�لاع والحصول على دفتر
ال� �ش ��روط ال �خ ��اص ف ��ي ال �ط��اب��ق ال�ث��ال��ث

ـ �ـ �ـ �ـ �ـ امل �ك �ت��ب ال��رئ �ي �س��ي ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ش � ��ارع س��ام��ي
ال �ص �ل��ح ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م �ل��ك ال � �ش� ��دراوي ل �ق��اء مبلغ
/1.000.000/ل.ل .ي��دف��ع ف��ي ص �ن��دوق
املؤسسة لقاء إيصال يضم إلى العرض.
تقدم ال�ع��روض باليد إل��ى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
م ��وع ��د إج � � ��راء امل �ن��اق �ص��ة وي ��رف ��ض ك��ل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 895
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب ف ��ري ��د اس �ك �ن��در ال �ب �س �ت��ان��ي س�ن��د
ملكية بدل ضائع عن حصته في العقار
 640وسهام وديع البستاني بدل ضائع
للعقار  1338الدبية
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط � �ل� ��ب م� � � � � ��ارون أس� � �ع � ��د ط � ��اه � ��ا وك� �ي ��ل
أن �ط��وان��ات ،ج� ��وزاف ،م�خ��اي��ل ،ج��رج��س
ال� � �ي � ��اس ع� �ق ��ل ب �ص �ف �ت �ه��م ال �ش �خ �ص �ي��ة
وب�ص�ف�ت�ه��م ورث� ��ة ال �ي��اس ي��وس��ف عقل
ووك�ي��ل م�ي�ش��ال سعيد ن�ق��وال وسلفانا
م �ي �ش��ال ن� �ق ��وال ب �ص �ف �ت �ه �م��ا أح� ��د ورث ��ة
م ��اري ال �ي��اس ع�ق��ل س �ن��دات ملكية ب��دل
ضائع ع��ن حصصهم ف��ي العقار 1584
الدامور
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب رواد ج � ��وزاف ال �ح �ص��روت��ي أح��د
ورثة جوزاف هاني الحصروتي سندي
م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع ل�ل�ع�ق��اري��ن  871دي��ر
دوريت و 922كفرحيم
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت نللي رزق الله موره وكيلة روجيه
أسعد الشدياق سند ملكية بدل ضائع
للعقار  978البيري
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
ي �ع �ل��ن رئ �ي��س ب �ل��دي��ة ش �م �س �ط��ار غ��رب��ي
ب �ع �ل �ب��ك ع� ��ن وض� � ��ع ج � � � ��داول ال �ت �ك �ل �ي��ف
ل�لأب�ن�ي��ة السكنية وغ�ي��ر السكنية على
اختالفها لعام  2011قيد التحصيل.
ف �ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل �ك �ل �ف�ي�ن دف � ��ع ال ��رس ��وم
امل�ت��وج�ب��ة ع��ن ال �ع��ام امل ��ذك ��ور وم ��ا قبله
خ�ل��ال م �ه �ل��ة ش �ه��ري��ن م ��ن ت ��اري ��خ ن�ش��ر
ه��ذا اإلع�ل�ان ف��ي الجريدة الرسمية وإال
ت �ع��رض��وا ل �غ��رام��ة ق��دره��ا اث �ن��ان ب��امل�ئ��ة
ً
عن كل شهر تأخير وذل��ك عمال بأحكام
امل��ادت�ين  106و 109م��ن ق��ان��ون ال��رس��وم
البلدية رقم .88/60
ي �ع �ت �ب��ر ه � � ��ذا اإلع� � �ل� ��ان ب� �م� �ث ��اب ��ة إن � � ��ذار
شخصي قاطع مل��رور ال��زم��ن لكل مكلف
متخلف ع��ن تسديد جميع املستحقات
امل �ت��وج �ب��ة ل �ل �ب �ل��دي��ة ع ��ن ك ��ل ال �س �ن��وات
السابقة.
شمسطار في2012/4/25 :
رئيس بلدية شمسطار غربي بعلبك
سهيل شبلي الحاج حسن

