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إعالنات

102 2012/303

178

مجادل

محمد سليم عبد الحسني
حسني محمد عواضة
ملحم نمر رميتي
عدنان نمر رميتي
محمد نمر رميتي
عبد الحسني موسى بيضون
محمد حميد عواضة
علي محمد عواضة
حميد محمد عواضة
حسني محمد عبد الحسني
سهام محمد توفيق صباغ
نهى علي هادي
هدى خليل الراعي
عبد الرحمن عبد الجليل صوفان
سليم عبد الجليل صوفلن
عبد الجليل عبد الجليل صوفان
علي محمد شعيتلي

كامل املبلغ
11,781,000

103 2012/304

257

مجادل

زهيرة حسني رميتي
كامل محمود رميتي

كامل املبلغ
7,862,000

حسن نمر رميتي

591,500

نمر الحاج أحمد رميتي
عبد الرحمن طالب صوفان

كامل املبلغ
1,781,000

حسن نمر رميتي
حسني نمر رميتي

كامل املبلغ
1,449,000

108 2012/309

177

مجادل

عبد الرحمن طالب صوفان

576,000

115 2012/316

909

مجادل

عليه نعمه رميتي

126,000

116 2012/317

572

مجادل

حسن محمود رميتي

2,702,000

117 2012/318

22

مجادل

موسى محمد شعيتلي
صباح محمد مرعي درويش

كامل املبلغ
1,185,000

 1138 125 2012/326مجادل

إلهام محمد درويش

104,000

 1132 132 2012/333مجادل

عماد مرعي درويش

2,132,000

 1147 139 2012/340مجادل

الجمهورية اللبنانية

8,715,000

 1152 141 2012/342مجادل

الجمهورية اللبنانية

9,415,000

143 2012/344

638

مجادل

محمد عاطف بيلون

2,178,000

144 2012/345

881

مجادل

الجمهورية اللبنانية

9,890,000

146 2012/347

281

مجادل

عادل نعمه درويش
أحمد فضل الله شعيتلي

كامل املبلغ
1,361,500

 1099 104 2012/305مجادل
105 2012/306

157

مجادل

 1098 106 2012/307مجادل

هذا مع االشارة ان مهلة االستئناف هي ثالثون يوما» من تاريخ التبليغ.
التكليف 1482

إعـــالن

رشكة الشبكة الوطنية لإلرسال ش.م.ل
دعوة املساهمني اىل حضور الجمعية العمومية العادية السنوية
يترشف مجلس اإلدارة يف رشكة الشبكة الوطنية لإلرسال ش.م.ل .بدعوة حرضات السادة
املساهمني اىل حضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد يف مركز الرشكة يف متام
الساعة الثانية عرشة من ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه الثاين والعرشون من شهر آب عام
 ،2017للنظر يف جدول األعامل التايل:
 .1االستامع إىل تقارير مجلس اإلدارة و أمور أخرى.
رئيس مجلس اإلدارة

صندوق التعاضد الموحد للفنانين
اعـالن

يعلن مجلس إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين عن استدراج
عروض عقود تأمين لكافة المنتسبين إليه وخالفهم.

يمكن لمن يرغب اإلشتراك من شركات التأمين درجة  Aاإلطالع على
دفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية بعد سحبه من إدارة الصندوق ودفع بدل
إشتراك قدره مليونا ليرة لبنانية بموجب إيصالي قبض إواستالم خالل فترة
تنتهي بتاريخ الثامن من شهر أب الساعة الثانية عشرة ظه اًر.
على أن يتم إيداع طلب اإلشتراك مرفقاً بالمستندات المطلوبة خالل فترة
تنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم اإلثنين الواقع فيه الرابع
عشر من شهر أب لسنة .2017

يتم فض العروض أمام اللجنة المختصة ومن يرغب من المشاركين في
تمام الساعة الثانية عشرة من نهار األربعاء الواقع فيه السادس عشر من
شهر أب سنة  2017وذلك في مقر الصندوق الكائن في بدارو  -شارع
سامي الصلح  -الطابق األول.

رئيس مجلس اإلدارة
جان القسيس

إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل
يعلن رئيس بلدية انطلياس والنقاش عن
وض ــع جـ ـ ــداول الـتـكـلـيــف األس ــاس ـي ــة لـكــافــة
الرسوم البلدية عن عام  2017قيد التحصيل
ً
عـمــا بـنــص امل ــادة  104مــن قــانــون الــرســوم
البلدية رقم  88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :عمال بنص املادة  106من قانون الرسوم
البلدية رقــم  ،88/60على املكلفني املـبــادرة
فــورًا الــى تسديد الــرســوم البلدية املتوجبة
عليهم خالل مهلة شهرين من تاريخ االعالن
في الجريدة الرسمية.
ً
ثــان ـيــا :ع ـم ــا ب ـنــص امل ـ ــادة  109م ــن قــانــون
الــرســوم البلدية رقــم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقــدرهــا ( %2اث ـنــان بــاملــائــة) عــن كل
شهر تأخير عن املبالغ التي ال تسدد خالل
املهلة املبينة في البند االول اعــاه ،ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كامال.
انطلياس في 2017/7/25
رئيس البلدية
ايلي ابو جوده
التكليف 1473
انذار عام
للمكلفني الذين يتخلفون عن تأدية الرسم
املفروض بموجب جداول التكليف األساسية
ان رئيس بلدية انطلياس ـ ـ النقاش.
بناء على املادة  112من القانون رقم 88/60
تاريخ  1988/8/12وتعديالته.
ب ـن ــاء ع ـلــى االعـ ـ ــان امل ـن ـش ــور ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية عدد تاريخ  2017 /املتعلق بوضع
ج ــداول التكليف األســاسـيــة قيد التحصيل
يطلب الى جميع املكلفني بالرسوم البلدية
بموجب ج ــداول تكليف اساسية واضافية
عــن سنة  2017ومــا قبل الــذيــن تخلفوا عن
الدفع أن يبادروا فورًا الى تسديد ما يتوجب
عليهم مــن رس ــوم بـلــديــة وذل ــك خ ــال مهلة
خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االنذار
وذل ــك تـحــت طــائـلــة حـجــز امــوالـهــم املنقولة
وغـ ـي ــر امل ـن ـق ــول ــة وب ـي ـع ـهــا بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــي
الستيفاء الــرســوم البلدية املتوجبة عليهم
ويعتبر هــذا اإلن ــذار بمثابة ان ــذار شخصي
قاطع ملرور الزمن.
انطلياس في 2017/7/25
رئيس البلدية
ايلي ابو جوده
التكليف 1473
إعالن تبليغ دعوى
صادر عن محكمة دوما املدنية
الرئيسة مارجي مجدالني
ال ـ ــى امل ــدع ــى ع ـل ـي ـهــم :ورث ـ ــة املـ ــرحـ ــوم حـنــا
جرجس الشويري شلهوب  /غير معروفني
يقتضي حـضــوركــم ال ــى قـلــم محكمة دومــا
املدنية لتبلغ أوراق الــدعــوى العقارية رقم
 2017/101املقامة ضدكم مــن كريمه وديــع
وديع الشويري شلهوب ونهى وسيما ومي
وتانيا ورندا جرجي شلهوب ورثة املرحوم
جرجي حنا سمعان شهلوب والرامية الى
تمليك الجهة املدعية كامل مساحة العقار
رقم /1235دوما بااللحاق.
مــع الـعـلــم ان ــه اذا لــم تـقــدمــوا جــوابـكــم على
الــدعــوى ضـمــن املـهـلــة الـقــانــونـيــة فــانــه بعد
مــرور شهرين على نشر هــذا االعــان سوف
يـتــم تعيني ممثل خ ــاص عنكم يـقــوم مقام
املـمـثــل الـقــانــونــي س ـن ـدًا لـلـمــادة /15اصـ ــول
محاكمات مدنية.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
نشر خالصة إستدعاء
املــرجــع :قــرار حضرة رئيس محكمة الغرفة
االبتدائية املناوبة في البقاع زحلة.
نـ ـ ــوع االس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــاء :شـ ـط ــب اش ـ ـ ـ ـ ــارة ح ـجــز
احتياطي.
خــاصــة االس ـت ــدع ــاء :ب ـتــاريــخ 2017/7/10
ت ـق ـ ّـدم ال ــرائ ــد سـعــد ابــراه ـيــم ال ـل ــون بــوكــالــة
األستاذة رغد قاسم باستدعاء تسجل برقم
 2017/660عرض بموجبه بأنه يملك العقار

رقــم  1496من منطقة خربة زوحــا العقارية
وأن ــه يــوجــد عـلــى صحيفة ال ـع ـقــار املــذكــور
اشـ ـ ــارة ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي ع ـلــى ح ـصــة على
محمد الطسي ملصلحة محمد عبد الغني
موسى وهو مسجل برقم يومي  184تاريخ
.1962/10/15
ّ
وصرح املستدعي بان لديه الصفة واملصلحة
لشطب االش ــارة املــذكــورة وفـقــا لنص املــادة
 512أ.م.م .فقرة  3و 4منها بعد أن تبني فقدان
ملف الحجز بموجب افادتني صادرتني عن
قلم املحكمة املختصة.
فعلى من لديه اعـتــراض أو مالحظات على
طلب املستدعي أن ّ
يتقدم بها الى قلم املحكمة
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
إعالن عن اجراء مناقصة عمومية
تـعـلــن مــؤسـســة م ـيــاه لـبـنــان الـجـنــوبــي عن
اجــراء مناقصة عمومية على اساس السعر
امل ـع ــروض مل ـشــروع تــأهـيــل وتـجـهـيــز ميني
م ــؤس ـس ــة مـ ـي ــاه ل ـب ـن ــان ال ـج ـن ــوب ــي ال ـقــديــم
الـ ـخ ــاص بـمـصـلـحــة امل ـح ــاس ـب ــة والـ ـش ــؤون
امل ــال ـي ــة وم ـص ـل ـحــة الـ ـت ــوزي ــع ،وف ـق ــا لــدفـتــر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية،
وق ــد تـحــدد مــوعــد اج ــراء املـنــاقـصــة الساعة
العاشرة من قبل ظهر يوم الثالثاء الواقع في
 /29آب.2017 /
ي ـم ـك ــن الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ن ـس ـخ ــة عـ ــن دف ـتــر
الشروط الخاص باملناقصة من قلم املؤسسة
في مبنى املؤسسة الرئيسي ،ضمن الــدوام
الرسمي وذلك بعد دفع الرسوم املتوجبة.
آخر موعد لقبول طلبات االشتراك باملناقصة
ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن آخ ــر ي ــوم عمل
يسبق موعد إجراء املناقصة.
الرئيس  /املدير العام
ملؤسسة مياه لبنان الجنوبي
املهندس أحمد نظام
التكليف 1477
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
طلب محمد يوسف يوسف عماشه ملوكله
حـســن قــاســم ب ــدر ال ــدي ــن ش ـه ــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  6611حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
طلب حسن علي عوالي ملوكله احمد موسى
عـلــي ش ـه ــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 570
قبريخا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
طلب منصور ابراهيم منصور شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  780ديرميماس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت نجاح الـيــاس بعقليني وكيلة منير
جـبــران تــابــت بصفته الشخصية وملورثته
ان ـج ــال ي ــوس ــف ت ــاب ــت س ـن ــدات مـلـكـيــة بــدل
ضائع عن حصصهم في العقارات 219 ،127
 2360وكامل العقار  4090بحمدون القرية.

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
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للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعلبك ـ ـ الهرمل
ط ـلــب ع ـبــد ال ـنــاصــر ع ـبــد ال ـغ ـنــي الـســاحـلــي
سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضــائــع مل ــورث موكله
نزار تنال حماده بحصته بالعقار رقم 3007
قسم  8الهرمل وملورث مورث موكله تنال بن
سعدون حماده بحصته بالعقار  2975قسم
 7الهرمل العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD ASADUZZAMAN
RAZZAK GOLDAR
NURUL AMIN SARKER
AMAN MIAH
MD MONIR HOSSAIN
SONAHAR
MOHAMMAD ABDUR RAB MELON
MOHAMMAD MASUM MIAH
ALI HOSSAIN
SOFIKUL ISLAM
HASAN
MD JAMAL HOSSAIN
MOHAMMED RABBIL
MD ROBIUL ISLAM
SOHAG SIKDER
MOHAMMAD MONJURUL ISLAM
AMRAN
SAIFUL BHUIYAN
MOHAMMAD SHAJAHAN
MOHAMMAD SADA MIAH
ABU TALEB
ABDUL HAI TARIQUL
MD RASHED
 PALMERSمن شركة
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف ع ـن ـهــم شيئًا
االتصال على الرقم 03/527447
غادر العمال البنغالدشيون
ANWAR CHOWDHURY
JUYEL BHUIYAN
SABUJ HOWLADER
SOHAG MADBOR
MD ABDUL MUTTLIB
MD KAMAL KHAN
BILLAL HOSSAIN
ABDUL AWAL MIAH
MD SAKIL AHMAD
AMIR HOSSAIN
 WORKERSمن املحل التجاري
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف ع ـن ـهــم شيئًا
االتصال على الرقم 03/445563
غادرت العاملة اإلثيوبية
Adanech Getachew Eshete
مــن مـنــزل مخدومها عـصــام أحمد
امل ــول ــى ،ملــن يـجــدهــا االت ـص ــال على
رقم 03/802048
غادرت العاملة األثيوبية
BETELHEM PAWULO DOGSO
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 01/290282
غادرت العاملة البنغالدشية
Dipali
مـ ـن ــزل مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ،ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا االت ـص ــال على
الرقم 03/655678
غادرت العامله االثيوبيه
Tejtu abdisa ulfata
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/038575

