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◄ إعالنات رسمية ►
طلب احمد حسني موسى بوكالته عن
هــاجــر عـبــدالـلــه ب ــال ملــورثـتـهــا خديجة
ب ـك ــري زي ـ ــات س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ضــائــع
العقار  1296صور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

تــأمــن بــدل عــن ضــائــع للقسمني  11من
ال ـع ـقــار  4890مصيطبة وال ـق ـســم  2من
العقار  1620مزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب م ـح ـمــود ع ـلــي ن ــور ال ــدي ــن ملــوكـلــه
احمد السيد عبداملطلب نور الدين سند
تمليك بدل ضائع العقار  1460جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

تبليغ قراري وضع يد صادرين عن بلدية
عمشيت
رقم الصادر 1461
عمشيت في 2017/7/31
ان بلدية عمشيت وباالستناد الى قرار
االيـ ــداع ال ـص ــادر عنها رق ــم  100تــاريــخ
 2017/7/25الـقــاضــي بــإيــداع تعويض
استمالك االجزاء املستملكة من العقارين
رقــم  /1242/و /1245/عمشيت املحدد
بموجب الـقــراريــن الـصــادريــن عــن لجنة
استمالك جبل لبنان الشمالي االبتدائية
رقم  284و 285تاريخ  2017/7/21تبلغ
مــال ـكــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1242/عمشيت
ال ـ ـسـ ــادة جـ ـ ــوال س ـل ـيــم م ـن ـص ــور ،ف ــادي
سـلـيــم م ـن ـصــور ،رامـ ــي سـلـيــم مـنـصــور،
سليم انطون منصور ،مي جــان مطران
زوج ـ ـ ــة س ـل ـي ــم مـ ـنـ ـص ــور ،مـ ـ ـ ــارون كـلـيــم
ضــاهــر ،لـ ــوران ان ـط ــوان واك ـي ــم ،ان ـطــوان
فـ ـ ــارس واك ـ ـيـ ــم ،ان ـ ـطـ ــوان ك ـل ـيــم ض ــاه ــر،
غيالن ايلي اصــاف ،ايلي ميالد اصاف،
اديــب غبريال ال ـغــرزوزي ،غبريال اديــب
الغرزوزي ،االستاذ سليم شفيق مطران
ومالكتي العقار رقــم  /1245/عمشيت
ن ـيــا إي ـل ــي دب ـ ــاس ،نــائ ـلــة فـ ــوزي ع ــازار
انـهــا وبـمــوجــب ال ـقــرار االداري رق ــم334
ت ــاري ــخ  2017/7/28قـ ــررت وض ــع الـيــد
ع ـلــى ال ـج ــزء املـسـتـمـلــك م ــن ال ـع ـقــار رقــم
 /1242/ع ـم ـش ـي ــت وبـ ـم ــوج ــب الـ ـق ــرار
االداري رق ــم  335ت ــاري ــخ 2017/7/28
قــررت وضــع اليد على الـجــزء املستملك
مــن الـعـقــار رقــم  /1245/عمشيت وهي
تنذر املالكني املذكورين اعاله الى اخالء
االج ــزاء املستملكة مــن هــذيــن العقارين
خ ــال مـهـلــة اقـصــاهــا  20آب  2017واال
يصار الــى وضــع اليد واالخ ــاء بالقوة
وب ــال ـط ــرق االداري ـ ـ ــة ع ـلــى مـســؤولـيـتـهــم
وحسابهم.
رئيس بلدية عمشيت
الدكتور انطوان عيسى

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد ناظم مقصود ملوكله محمد
رض ــى دروي ـ ــش فـ ــواز سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع العقار  951جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد طارق طالل املرعبي ملوكلته
بارعة خالد عبدالقادر سند تمليك بدل
ضائع العقار  293معركة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
طـ ـل ــب الـ ـسـ ـي ــد م ـح ـم ــد ابـ ــراه ـ ـيـ ــم م ـه ـنــا
تصحيح اسم والدته في العقار رقم 608
منطقة جـبــال البطم الـعـقــاريــة واعتبار
ً
اسمها جميلة بلحص بدال من خديجة
عبد الرضا.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
ط ـل ـب ــت الـ ـسـ ـي ــدة ج ـم ـي ـل ــة م ـح ـم ــد عـلــي
بلحص تصحيح اسمها في العقار رقم
 63منطقة جبال البطم العقارية حيث
سجل خطأ انها جميلة محمد بلحص.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب املستدعي محمد حسني منصور
تصحيح اسم جده في العقارات الثالثة
ذات االرق ــام  814ـ ـ  2707ـ ـ  779ـ ـ منطقة
عـنـقــون ال ـع ـقــاريــة واع ـت ـبــار اس ـمــه علي
ً
ح ـســن ح ـســن م ـن ـصــور ب ـ ــدال م ــن علي
حسني منصور طحيلة.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب عفيف عصام الحاج بالوكالة عن
بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .شهادة قيد

بيان
صــادر عــن إتـحــاد نقابات أرب ــاب العمل
وأصحاب الحرف في لبنان الشمالي
ق ــرر املـجـلــس التنفيذي لــإتـحــاد دعــوة
الهيئة الـعــامــة إلج ــراء انـتـخــابــات عامة
في مركز االتحاد الكائن في مقر اتحاد
نقابات أرباب العمل ـ ـ التل نهار االثنني
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2017/8/14م ــن ال ـســاعــة
الـثــانـيــة ظ ـه ـرًا حـتــى ال ـســاعــة الـخــامـســة
عصرًا وفي حال لم يكتمل النصاب في
الجلسة االولــى تؤجل الى جلسة ثانية
تعقد بعد أسبوع نهار االثنني بتاريخ
 2017/8/21في نفس التوقيت واملكان،
ويكون النصاب القانوني متوفرًا بمن
حضر.
تقبل طلبات الترشيح لــدى أمانة السر
ف ــي م ــرك ــز ال ـن ـقــابــة يــوم ـيــا م ــن ال ـســاعــة
الـثــامـنــة صـبــاحــا حـتــى الـســاعــة الــرابـعــة
من بعد الظهر ،ويقفل قبل ثالثة أيام من
موعد االنتخابات.
نائب أمني السر
الرئيس

An International School in Muscat, Oman is looking for the
following positions:
• Mathematics Teachers
• Physics Teachers
• Biology Teachers
With 4 to 5 years of experience and good command of
English Language. To apply, please send your CV to:
a.sibai@alshomoukh.com

إعــــــالن

5059001

رالف يهبج داغر

تدعو مؤسسة مياه بيروت و جبل لبنان املشتركني الواردة
أسماء هم أدنــاه التقدم مــن صـنــدوق املؤسسة الرئيسي في
بيروت – جادة سامي الصلح ( بدارو) خالل مهلة أقصاها
خـمـســة عـشــر يــومــا» مــن تــاريـخــه لـتـســديــد املـبــالــغ املتوجبة
عليهم تحت طائلة اتـخــاذ االج ــراء آت القانونية وبالتالي
إصدار اوامر تحصيل بحقهم.

5159001

محمد عز الدين السعدي

5159004

محمد سليمان محمود

5159010

عمر عز الدين السعدي

5069001

ميشال يوسف عيد

7079002

مهنا يوسف بو غادر

2359001

ماهر حسني االشقر

2449082

شركة كعكات

2199005

لواء وليد ابوخير

2199015

فاديا وناديا نسيب طليعة

2139001

باسم سميح بريش

2169003

حسني محمد الحسنية

2219002

وصفية غسان بــو حـمــدان رامــي حسان بو
حمدان
غسان عارف عويدات

رقم االشتراك إسم املشترك
66

سمعان باسيل

4329

نجيب يوسف جرمانوس

94227

اندره سعيد الشعار

94913

روي جوزيف ابيال

716

االب انطونيوس الحتوني

93951

شركة املدن السياحية

78

ماري كرم و طوروسيان

367

جورج سليم متى

4079010

371

سامي وخالد محفوظ

8049001

خالد امني صالحه

494

مركز البعيني التجاري

6279001

سامر سليم حمزه وساره محمود ابو غنام

523

انيس نبيه الخوري

6279005

امني محمد بو غنام

5977

مستشفى جبيل

1109002

رفيق بولس ضو

94508

شركة جي.سي.اس للتجارة و الخدمات

6249002

باسما يوسف مصلح

94859

شركة انجويل ش.م.ل

6209128

اديب رفاعه الجوهري

96265

هاوس أوف برعرز ش.م.

6099003

عباس علي فواز وشريكه

75

اسد طانيوس الهاشم

6099020

نبيل يوسف شام

1158

شركة مصانع الحبال

6099103

م .علي نسيب املرابط

5434

انطوان الزند

6179008

ثنيان محمد الغانم ونسيمة القطامي

5444

جوزف شحاده

6059002

غسان مخايل خوري

93627

نمر يعقوب صليبا

6059004

لينا انيس عساف

94310

كريم فرنسوا باسيل

6059006

وانصاف يوسف حمزه نديم امني حمزه

94544

الجمعية التعاونية لالنتاج الزراعي

6059008

ورثة حمد شاهني حمزه

94763

واالنماء العقاري الشركة املتحدة للبناء

6129001

نهى زيد عبد الحسني حسن الكاظمي

98202

اليزابيت كميل توفيق ربيز

6289091

امال محمد صالح

95089

فتحي حسن سكينة

6139003

جمال حسن عيسى

97522

جميل اسماعيل حيدر احمد

6139004

873

جوزف جرجي العبد

وح ـســان مـحـمــد صــايــغ ع ـبــاس عـلــي حـمــزه
وحسني علي جمول

943

شهيده كرم

80026

حسن بن عبد الله بن صالح

968

مخايل نجيب ابي زيد

80130

خالد جورج جوزف خليفة

5859

شركة االنسجة اللبنانية

80034

ريتشرد وليم كرم

97099

سمير طنوس عيسى

80180

سليمان محمد ولي الدين سليمان

5853

انطوان بطرس متى

80076

جورج نايف نسطه

93788

فيوليت مرقص الخوري

80059

ماكي كريم و ميشال بيروتي

5807

سعيد نعمة الله سعيد

80264

محمد يوسف محمد عبد الرحيم الهيدوس

5810

جورج كرم

80111

شــركــة املـجـمــوعــة الـتـجــاريــة الـعــامــة و مريم
نعمان الجعبري

95737

بطرس زخيا نخله

80594

5814

مرسال حداد ز هنري نقاش

80032

97771

غسان كامل بولس
ّ
طوني و سمير ابي عز

80057

1160

سحر عصام سويد

ّ
معالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد
ي ــاس ــر ب ــت م ـح ـمــد ب ــن ص ــال ــح ب ــاح ــارث و
شركاه

7159037

رياض منيب محمود مصطفى الشلبي

80336

الصندوق االجتماعي املاروني

7259003

عبد العزيز توفيق عالمه

80100

ايلي و البير خليل فارس

7259085

مريم بنت عبدالله عبدالله العطيه

80014

بنك دبي االسالمي ش.م.ع

7059068

وليد مزيد احمدالدوسري

80187

غانم محمد عبيد الهاجري

7099001

وسام عبد الرحمن قبرصلي

80302

انطوان انطوان سعد

7099006

الشيخ نواف بن ابراهيم بن حمد آل خليفة

80431

عبدو ميشال شعيا

7099075

عـبــد الـعــزيــز مـحـمــد ســالــم سـلـطــان عـبــدالـلــه
الكعبي

80466

7099092

علي مال احمد عبدالله مال علي

8109002

اي ـمــن واي ــاد وزي ـنــه وزه ــره ب ــدر سـلـطــان بن
عيسى

8109034

منى حسن مشاري الحسني

مــارت جــوزف جـبــاره و كــارولــن اسـتــاورو
قيومجي
رئيـس مجلـس االدارة
املديـر العـام
املهندس جوزف نصير
التكليف 1459

